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 Nos idos anos de 2013, depois de escrever quarenta páginas de meditações bíblicas voltadas para 

pais de juvenis e adolescentes, o Espírito Santo de DEUS, através de sua suave voz, me sugeriu escrever também 

meditações bíblicas para adolescentes.  

 Em 2014 os adolescentes então puderam ler minha primeira meditação cujo tema era “Valores Eternos”. 

Em 2015 ela veio com o nome de Adolescentes de DEUS e em 2016 chegou com o título “Nos Caminhos do SENHOR”. 

Surgiram diversos nomes para a de 2017, mas preferi o tema “Apaixonados por JESUS”. 

 É na adolescência que começamos a conhecer o sexo oposto e geralmente os adolescentes se encantam 

com a beleza das meninas e vice-versa. Me lembro muito bem de minha adolescência e sempre que os garotos se 

juntavam para conversar, o assunto ou era futebol ou as meninas do bairro, da classe ou da igreja. Me lembro que 

na minha oitava série existia uma menina muito linda, alta, cabelos longos e apelidada pelos garotos de hino 

nacional. Que apelido estranho não é verdade? Você pode se perguntar porque uma menina teria o apelido de hino 

nacional? A resposta é simples: o apelido ficou hino nacional porque todo mundo conhece, mas ninguém canta e 

com ela era exatamente assim. 

 Que garoto adolescente já não tremeu quando a musa da sua vida, a gata que frequentava a mesma 

escola e a mesma sala que ele, não lhe mandou um beijo pela primeira vez? Que menina adolescente de seus 

quinze anos não tremeu quando o gato moreno, sarado e de olhos verdes de seus dezoito anos não lhe piscou pela 

primeira vez? Geralmente os adolescentes tem um caso de paixão que todos ainda lembram e gostam de falar 

porque afinal somos todos muito humanos. 

 Geralmente nossas paixões começam na adolescência e é nesta idade que nos apaixonamos de verdade. 

Muito provavelmente você adolescente irá admirar mais o sexo oposto do que em qualquer outra fase de sua vida 

e o motivo é bem simples: quando chegar a sua juventude, junto vem vestibular, estágio, trabalho, faculdade e 

tantas outras coisas que quase não sobra tempo para a contemplação do sexo oposto. 

 O amor é equilíbrio e a paixão é perigosa. A paixão geralmente pode te cegar e você adolescente pode 

tomar decisões erradas nesta idade que irão alterar toda a trajetória de sua vida. Se por um lado a paixão pode te 

cegar, ela também pode te manter amando a pessoa amada para o resto de sua vida, pois quando a paixão vai 

embora, as relações entre os namorados ficam meio insípidas.  

 A imensa maioria dos adolescentes com os quais convivo se apaixonaram por JESUS CRISTO na sua 

adolescência e adolescentes apaixonados fazem qualquer coisa por JESUS. Estes adolescentes conseguiram amar 

tanto o seu MESTRE que um dia eles entraram num tanque batismal, abandonaram toda uma vida de pecados 

acariciados e começaram a sua carreira de novas criaturas em CRISTO JESUS. Só a paixão e o amor por JESUS os 

motivou a tal escolha. 

 Começaremos nossas meditações pelo livro do discípulo João, que era o discípulo a quem JESUS amava. 

Comece todos os seus novos dias abrindo em primeiro lugar a sagrada Palavra de DEUS e se quiser me honrar com 

sua leitura, desde já te agradeço. Vamos juntos!  

Se esta meditação te agradar e quiser compartilhar comigo, ficaria muito feliz em receber sua opinião: vá até 

www.robinsonamorim.com.br e me passe um e-mail ou me ache no Facebook. 

Boa leitura.  

 

 

/adolebrasil 
 

www.robinsonamotim.com.br R 

http://www.robinsonamorim.com.br/
http://www.facebook.com.br/adolebrasil
http://www.facebook.com.br/adolebrasil
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APAIXONADOS POR JESUS 

MAIO de 2017 

O Corajoso Pedro 

 Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, SENHOR, manda-me ir ter 

contigo, por sobre as águas. Mateus 14:28 

 Você adolescente de DEUS, sabe qual foi o resultado deste pedido de Pedro? A Palavra de DEUS te dá 

a resposta: E ELE disse: Vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com JESUS. 

Mateus 14:29 

 Se existe uma virtude admirada pela grande maioria dos adolescentes de DEUS com certeza é a coragem. 

A coragem te estimula a fazer coisas incríveis na adolescência, pois sem ela, sua adolescência iria te manter refém 

de um celular e um computador. Quem tem coragem, sai para acampar, viajar, escalar, correr, jogar e outras 

atividades que exijam a tão apreciada coragem. 

 É preciso coragem para ser fiel aos dez mandamentos da lei de DEUS. É preciso coragem para não 

assistir nenhuma aula na sexta após o pôr do sol, para não fazer a prova do ENEN no sagrado dia de sábado, 

para não se curvar diante de nenhuma imagem de escultura por mais bonita que seja. É preciso coragem, para 

um garoto adolescente, pedir a mão daquela menina fantástica, linda e maravilhosa que faz seu coração bater 

acelerado sempre que a vê. É preciso muita coragem para encarar o pai dela e dizer na cara dele sem pestanejar 

que você é o rapaz ideal para namorar a filha dele e é exatamente por isso que você foi lá falar com ele. 

 O apóstolo Pedro tinha essa virtude e por diversas vezes em sua vida, ele foi a frente, ele falou, ele leu, 

ele pregou, ele deu a cara a tapa, pois afinal de contas, liderar nada mais é do que dar sua cara a tapa. Não lhe 

faltou coragem e na maioria de suas atitudes em prol da causa do evangelho, ele saiu um vencedor. Por incrível 

que pareça, até para negar JESUS, ele teve coragem. 

 Você só conhece duas pessoas que andaram na água. Uma delas foi JESUS e a segunda foi o corajoso 

Pedro. Essa simples e corajosa atitude nos traz lições interessantes para nossa vida espiritual e você pode se 

lembrar dela para o resto de sua vida. A primeira lição que serve para você é que o mesmo JESUS que ouviu o 

pedido de Pedro e também ouvirá o seu pedido quando você orar. Pedro pediu e a resposta de JESUS foi 

simples e direta: Vem. 

 A segunda lição que tiro deste incidente na vida de Pedro é que mesmo que eu esteja bem do lado de 

JESUS, eu posso cair e meu JESUS sempre estará do meu lado para me dar a sua mão e me socorrer. A terceira 

lição é que quando me faltar fé, sempre posso reabastecer-me em JESUS. JESUS é a nossa fonte de fé. Sem fé 

não posso agradar a DEUS e em JESUS sempre posso acreditar e confiar.  

 Nosso líder JESUS não deixou que seu discípulo tão corajoso perdesse sua vida nas ondas do mar e por 

isso lhe deu a mão. Não deixou que Pedro confiasse em si mesmo e por isso o trouxe de volta para o barco. 

JESUS lhe mostrou sua necessidade e o que ele precisava naquele momento era fé. Que JESUS te dê hoje a fé 

que Pedro também precisava. Que você esteja sempre ligado a rocha de sua salvação que é JESUS CRISTO. 

 Robinson H. Amorim 
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Primeiro de Maio 

Mentindo Para o Espírito Santo 

 Então disse Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o seu 

coração, para que mentisse ao ESPÍRITO SANTO, reservando 

parte do valor do campo? Atos 5:3 

 A Palavra de DEUS tem histórias incríveis, reais, com pessoas falhas e pecadoras 

iguaizinhos a todos os adolescentes como você. Algumas dessas histórias têm um final feliz, 

outras nem tanto, mas todas elas foram inspiradas por DEUS, escritas pelos seus servos e se 

foram escolhidas para fazer parte das Escrituras Sagradas foi porque DEUS queria nos ensinar 

lições preciosas para nosso crescimento espiritual. 

 Os primeiros onze versículos de Atos cinco nos contam uma história que fez tremer as 

bases da igreja cristã primitiva. Naquele início da igreja cristã, ainda não havia sido implantado 

um projeto financeiro para arrecadação de recursos que mantivessem os discípulos enquanto 

eles trabalhavam e se dedicavam a pregação do evangelho. 

 A medida que o Espírito Santo tocava no coração dos mais abonados, eles sentiam que 

era a hora de vender posses e terrenos que muito provavelmente não estava trazendo bênçãos 

financeiras nem para eles mesmos. Eles se sentiam tocados a vender e doavam todo o dinheiro 

da venda dos terrenos para suprir as necessidades das famílias da igreja e da própria igreja. 

 Agora fica a pergunta: todos os que tinha terrenos eram obrigados a fazer isso? A Palavra 

de DEUS não nos diz que eles eram obrigados a doar os seus bens. Apenas alguns faziam isto e 

depositavam o produto da venda nas mãos dos discípulos para que eles usassem da melhor 

forma possível. 

 O casal Ananias e Safira gostaram muito da ideia de vender um terreno de propriedade 

deles e prometeram que dariam tudo, mas entre si eles combinaram que não iriam dar o que 

prometeram. Eles haviam prometido que tudo seria do SENHOR e quando o SENHOR os 

abençoou com a venda, eles fizeram como haviam combinado e ficaram com o que era do 

SENHOR. Em resumo eles roubaram o que pertencia a DEUS e usaram a mentira para tentar 

enganar os discípulos.  

 Através de Pedro, o SENHOR os puniu com as perdas de suas vidas e a lição deixou a 

igreja cristã primitiva atordoada. Este evento do início da era cristã pode te ensinar lições 

fantásticas hoje, em pleno século 21. A primeira lição é que quando você prometer algo para o 

SENHOR, seja dinheiro, seja estudo de sua Palavra, seja obedecer e honra aos seus pais, seja ser 

um melhor filho, sempre cumpra o que prometeu. A história de Ananias e Safira nunca mais irá 

sair de sua mente, pois ela sempre estará ligada a promessas não cumpridas e não será você 

que vai querer cometer o mesmo erro que eles, não é verdade? 

 A segunda lição é: não minta para o SENHOR. De DEUS não se zomba. 
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Dois de Maio 

Fuga Espetacular 

 Mas de noite, um anjo do SENHOR abriu as portas e 

conduzindo-os para fora lhes disse: Ide e apresentando-vos no 

templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Atos 5:19 e 20. 

 A Palavra de DEUS é também um livro de histórias e todas elas foram reais e sempre nos 

deixaram lições vida. Existem muitas histórias de fugas na Palavra de DEUS, algumas com final 

feliz e outras nem tanto assim. 

 Quando DEUS viu que o pecado havia atingido limites intoleráveis, ELE convidou Noé e 

sua família para fugir dali e preservar a história da raça humana. Foi-lhe dada uma ordem para 

construir um grande barco, as espécies animais seriam preservadas, os pecadores que 

aceitassem a mensagem do pregador Noé também se salvariam. Foram cento e vinte anos 

cortando tábua por tábua, pregos e martelos talvez tenham feito parte do contexto, mas as 

mensagens de advertência de Noé nunca deixaram de ser faladas. 

 A quase totalidade da humanidade tinha a certeza absoluta de que Noé era um louco e 

sua família era um grupo de reféns do primeiro fanático da história da humanidade. Mas a 

grande verdade é que todos aqueles zombadores estavam errados e DEUS apenas cumpriu Sua 

promessa e as primeiras gotas de água caíram do céu. Os últimos animais já haviam entrado na 

arca, Noé, sua esposa, seus três filhos e três noras também já estavam aconchegados e no tempo 

de DEUS, um anjo sai do céu e fechou a porta da esperança. Essa foi uma fuga espetacular, pois 

DEUS estava no comando e no planejamento de cada passo de Noé. 

 Nas eletrizantes histórias da Bíblia, o SENHOR se fez presente. Com certeza você 

adolescente se lembra da presença DELE numa nuvem durante o dia e numa coluna de fogo 

durante a noite quando o povo de Israel fugiu do Egito.  

 Os apóstolos de JESUS começaram a sentir na pele o que significaria a palavra 

perseguição e os pastores do judaísmo, que deveriam estar agradecidos porque o Messias havia 

vindo ao mundo no tempo deles e cumprido as profecias que eles sabiam de cor, se sentindo 

ameaçados pelas novas doutrinas que o evangelho trouxe, eles mandam prender os discípulos. 

O que estes pastores não esperavam era que o mesmo DEUS que livrou Noé e sua família e o 

próprio povo de Israel das mãos de Faraó, mandaria um anjo para tirar seus fiéis discípulos da 

prisão. Um anjo de DEUS abriu as portas, libertou os discípulos e os sacerdotes judeus ficaram 

sem entender como tal proeza fora feita.  

 O recado para você adolescente é simples e direto: com DEUS no comando, seus filhos 

não precisam temer nada, pois mesmo que a morte nos leve, temos a certeza da ressurreição 

no dia da volta de JESUS. Deus já planejou a sua salvação e você só tem que aceitá-la e continuar 

apaixonado por JESUS. Desta forma você não abandonará os caminhos do SENHOR.  Nosso DEUS 

faz tudo para ficar perto de você. Amém por isso. 
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Três de Maio 

Obediência à DEUS 

 Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes 

importa obedecer a DEUS do que aos homens. Atos 5:29 

 Depois daquela fuga espetacular, será que os discípulos fugiriam de Jerusalém com 

medo dos sacerdotes? Eles se deixariam intimidar pela primeira ameaça de alguns pastores que 

só queriam ter razão sobre tudo? Com certeza a resposta é não. Aqueles discípulos eram 

apaixonados por JESUS. Eles haviam andado com o Mestre, o conheciam, pois afinal de contas 

foram três anos e meio de convívio diário. Eles haviam orado, comido, descansado, pregado, 

intercedido, curado e ensinado e tudo isso na companhia de JESUS. Que homens privilegiados e 

abençoados foram estes apóstolos. Eles conviveram com JESUS. Quantos milhões de judeus ao 

longo da história do povo de Israel ao estudarem a Palavra de DEUS não gostariam de ter tido 

essa oportunidade e agora ela chegou para esse grupo de pescadores e pessoas comuns.  

 Os discípulos haviam visto quão terríveis foram as dores que seu Mestre sofrera. Eles O 

viram ser humilhado diante de seus próprios irmãos judeus. Eles viram seus irmãos judeus 

trocando JESUS por um bandido chamado Barrabás. Eles presenciaram quando seu líder recebeu 

a coroa de espinhos e deviam estar por perto quando O obrigaram a carregar a Sua própria cruz. 

Eles deviam estar bem perto quando JESUS recebeu suas primeiras chicotadas e quando as 

primeiras gotas de sangue saíram de seu corpo. Eles viram quando os soldados O prenderam na 

cruz. Cada martelada para fixar as mãos e os pés de JESUS foi presenciada pelos discípulos. Eles 

também viram quando a cruz foi levantada e quando ela foi colocada no seu lugar exato, muito 

provavelmente o já fraco corpo de JESUS sofreu profundas lesões. 

 Aquela geração de discípulos viu quando os soldados abriram o lado de JESUS com uma 

lança. Eles estavam lá e viram os últimos momentos da vida de seu Mestre. Eles devem ter 

ouvido JESUS pedir água e os zombeteiros soldados lhes deram vinagre. Eles devem ter ouvido 

as duas palavras finais, as tão famosas “Está consumado” e finalmente viram seu Mestre inclinar 

a sua cabeça e render o seu espírito. 

 Eles presenciaram o terremoto que aconteceu, eles viram alguns homens tirando seu 

Mestre da cruz e viram quando O colocaram no túmulo de pedra. Eles se lembraram de cada 

momento ao lado de JESUS e quando aqueles sacerdotes que haviam negado a divindade de 

JESUS, que O haviam crucificado sem dó e nem piedade começaram a pedir e ordenar que eles 

não pregassem mais em nome de JESUS, a resposta foi simples e direta: Antes importa obedecer 

a DEUS do que aos homens.  

 Que palavras incríveis e que exemplo fantástico eles deixaram de herança para todos os 

discípulos de JESUS que viriam após eles. Que atitude, que escolhas, que palavras. Nós,  homens 

e mulheres de DEUS devemos sempre se posicionar ao lado de DEUS, não importando se os 

homens quiserem que façamos exatamente o contrário. Antes importa obedecer a DEUS do que 

aos homens. Isso é estar apaixonado por JESUS.  
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Quatro de Maio 

O Parecer de Gamalieu 

 Agora, vos digo: Dai de mão a estes homens, deixai-os. Porque, 

se este conselho ou esta obra é de DEUS, não podereis destruí-los para 

que não sejais, porventura achados lutando contra DEUS. E 

concordaram com ele. Atos 5:38 e 39. 

 Depois que os discípulos falaram que mais importava obedecer a DEUS do que aos 

homens, depois de dizer aos sacerdotes que eles, os próprios pastores, haviam matado JESUS, 

mas que embora eles tivessem agido dessa forma, DEUS o havia exaltado como Príncipe e 

Salvador, você sabe qual foi a reação dos sacerdotes? A própria Palavra de DEUS te dá a resposta: 

“Eles porém, ouvindo, se enfurecendo queriam matá-los”. Que atitude horrorosa 

principalmente partindo dos sacerdotes, você não concorda? 

 Mas o Espírito Santo havia sido derramado, mas a pregação do evangelho, das 

maravilhosas boas novas da salvação em CRISTO JESUS, havia começado a ser divulgada, os 

discípulos sentiram na pele o que era sofrer por amor a JESUS. Eles já tinham ido para a cadeia 

e agora os pastores, os líderes espirituais da nação, que abriam diariamente o Velho Testamento 

e sabiam de cor a lei de DEUS, queriam matar os discípulos. Você consegue enxergar coerência 

entre o que eles diziam quem eram e quem realmente eles eram?  Matar é pecado e eles 

gostaram da ideia de pecar abertamente e matar os discípulos de JESUS. 

 Você adolescente do SENHOR JESUS, consegue ver como ter uma religião e viver os 

ensinamentos da religião são coisas totalmente diferentes? Se intitular um sacerdote, um pastor 

ou um bispo e fizer totalmente o contrário ao que JESUS ensinou é uma realidade na vida de 

muitos líderes espirituais. Quantos líderes espirituais de fachada não são lobos vestidos de 

cordeiro? Quantos falsos pastores estão lendo as claras verdades da Palavra de DEUS, mas não 

as compartilham com suas ovelhas porque dependem do dízimo delas para poderem ter vida?  

Quantos cristãos acreditam piamente em seus falsos pastores e não se dignam em abrir a 

palavra de DEUS com medo de serem repreendidos pelos seus pastores? 

 Nosso líder JESUS CRISTO nos deixou uma espécie de régua espiritual para medirmos a 

nós mesmos e nossos líderes espirituais. A régua é: Pelos seus frutos os conhecereis.  JESUS 

CRISTO falou e ELE sempre fala a verdade. Se os pastores, padres, sacerdotes e bispos ou 

quaisquer outros líderes espirituais cristãos não viverem na vida prática o que eles pregam no 

púlpito, então eles não servem para serem os líderes de vocês. Esta régua serve primeiramente 

para ver se você, em plena adolescência, também está vivendo o que você lê na Palavra de DEUS. 

 No meio de uma ameaça de morte, um líder chamado Gamalieu deixa sua sábia opinião 

e este seu conselho tem sido usado em muitas comissões de igreja mundo afora, aonde o 

evangelho chega com força total e avança para a honra e glória de DEUS. DEUS tem os seus 

líderes no lugar certo e no momento certo. Gamalieu não estava ali por acaso. DEUS o levou 

para aquela reunião naquele lugar e ele deu o conselho correto. 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
1
3 

 

Cinco de Maio 

Os Diáconos e os Adolescentes 

 Mas irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, 

cheios do ESPÍRITO SANTO e de sabedoria, aos quais encarregaremos 

deste serviço. Atos 6:3 

 Creio firmemente que os adolescentes cristãos que andam semanalmente pelas suas 

igrejas conhecem bem os servos de DEUS que circulam como verdadeiros missionários 

voluntários a cada sábado, domingos e quartas-feiras sem suas igrejas. Enquanto você 

adolescente chega em sua igreja e confortavelmente senta, você não percebe que as janelas de 

sua igreja já foram abertas para que o ar circule normalmente e você não pegue doenças. Você 

precisa ir ao banheiro e lá encontrará o sabonete líquido, o papel toalha, os vasos limpos, o 

papel higiênico arrumado, isso se você não encontrar algum diácono por lá, dando uma 

descarga, limpando a pia e fazendo isso tudo com um sorriso no rosto. 

 Muitos adolescentes participam da cerimônia da Santa Ceia e quando você senta para o 

lava-pés o que encontra? Uma bacia com água limpa, um balde para você colocar a água suja e 

um balde com um recipiente dentro para repor a água limpa. Vocês acham que tudo aquilo que 

está lá nasceu no dia da santa ceia na sua igreja? Como num passe de mágica estas coisas saíram 

de seus armários e foram parar lá? Você sabia que a maioria das igrejas cristãs não pode pagar 

alguém para fazer a limpeza da igreja? Sabe quem chega à igreja às vezes duas horas antes para 

fazer este trabalho? 

 Esta instituição, esse ministério, esses servos e servas de DEUS são os homens e 

mulheres que quase nunca são lembrados quando fazem seu trabalho. Eles também não estão 

preocupados com aplausos e tapinhas nas costas. Eles aprenderam na prática e a exercitam 

sempre que vão à igreja a maravilhosa arte de servir ao SENHOR.  

 Os serviços que eles prestam ninguém quer fazer e a imensa maioria dos membros de 

igreja querem verdadeira distância do diaconato. A grande verdade é que a maioria dos 

membros de igreja não quer nada com nada, pois eles adotaram o falso deus conforto para suas 

vazias vidas e não estão dispostos a mexer uma palha para fazer algo em prol da causa do 

SENHOR.  A grande maioria dos membros nunca entendeu e nunca entenderão o que é sair do 

conforto e ser um diácono de verdade. Também é oportuno dizer que existem diáconos de 

fachada. Quando chegam nas suas igrejas e vendo o trabalho que precisa ser feito, eles tiram a 

gravata e ficam bem escondidos com suas famílias, isso quando não vão para alguma outra. 

Esses diáconos de fachada são uma desonra a maravilhosa e competente classe dos diáconos 

cristãos. 

 Os primeiros sete diáconos tinham três virtudes: boa reputação, cheios do Espírito Santo 

e eram sábios. Do primeiro grupo de diáconos até hoje, estes servos de DEUS têm se esmerado 

em fazer coisas que os confortáveis irmãos de igreja não querem e nem sonham fazer. Para 

cantar, pregar e receber presentes no final de uma semana de oração nunca faltarão pessoas, 

mas para encontrar diáconos a busca não é fácil. 
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Seis de Maio 

O Primeiro Mártir 

 Estevão cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes 

sinais entre o povo. Atos 6:8 

 No início da igreja cristã, DEUS usou poderosamente alguns homens e mulheres e lhes 

deu talentos especiais para que os usassem em Sua obra e a fizesse prosperar. O diácono 

Estevão, homem cheio de fé e do ESPÍRITO SANTO, segundo Atos 6:5, era um destes homens e 

conforme nos diz o verso de hoje, ele também era cheio de graça, poder e fazia prodígios e 

grandes sinais entre o povo. 

 Como é bom ver em nossas igrejas cristãs tantos adolescentes sendo verdadeiros 

instrumentos nas mãos de DEUS. Sendo usados poderosamente para a pregação do evangelho 

eterno nestes momentos finais da história deste mundo. Como verdadeiros Estevãos modernos, 

vários adolescentes têm saído do conforto de suas igrejas para recoltar alimentos, doar sangue, 

recoltar roupas, sapatos, casacos para suprir as necessidades dos menos favorecidos. Não são 

poucos os adolescentes que encontram verdadeiro prazer e alegria em servir a JESUS, amando 

o seu próximo de forma desinteressada.  

 Por ser quem era, Estevão começou a atrair a inveja de alguns líderes do judaísmo, pois 

eles não queriam de forma nenhuma que o cristianismo crescesse no meio de seu povo. Da 

mesma forma que DEUS tem seus instrumentos humanos, nosso inimigo também tem os dele e 

onde DEUS suscitar seus servos para levar esperança e salvação, ali também estará nosso 

inimigo para confundir e enganar. 

 A Palavra de DEUS nos diz que alguns destes inimigos do SENHOR começaram a discutir 

com Estevão e qual o resultado imediato desta discussão? A Palavra de DEUS em Atos 8:10 nos 

diz o resultado prático dessa discussão: “E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, pelo 

qual ele falava”.   É maravilhoso ver como DEUS prepara e nos capacita para sermos vencedores. 

Vendo que eles não teriam argumentos bíblicos e verdadeiros para quebrar os sólidos 

argumentos de Estevão, Satanás utiliza as horrorosas armas do suborno e da mentira, que por 

sinal estão muito em voga no meio político e empresarial de nosso país. Depois de muito 

mentirem e blasfemarem contra Estevão, o assunto vai parar na cúpula da igreja judaica e lá 

Estevão teve a oportunidade de se defender.  

 Se um dia alguém te pedir para resumir todo o Velho Testamento, então você precisará 

se lembrar do capítulo sete do livro de Atos. Estevão, um estudioso da Palavra de DEUS, conta a 

história do povo de Israel, desde o chamado de Abraão, à formação das doze tribos, à 

perseguição no Egito, o retorno de lá, à peregrinação no deserto, à chegada à terra prometida e 

à incansável perseguição dos líderes espirituais da nação aos profetas que tinham a missão 

celeste de alertar o povo. Quando Estevão disse que aqueles líderes eram assassinos, eles o 

apedrejaram. Morre o primeiro mártir cristão e o seu sangue foi como fermento para o 

crescimento da igreja cristã.  
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Sete de Maio 

Mudança de Rumo 

 O próprio Simão abraçou a fé e tendo sido batizado, 

acompanhava Felipe de perto, observando extasiado os sinais e 

grandes sinais praticados. Atos 8:31 

 O Capítulo oito de atos começa com o cumprimento de uma profecia de JESUS. 

Enquanto esteve com seus discípulos, ELE lhes alertou que os seus atuais e futuros discípulos 

sofreriam perseguições e a Palavra de DEUS nos diz no verso oito: “Naquele dia levantou-se 

grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os discípulos foram dispersos 

pelas regiões da Judéia e Samaria”.  

 Se os discípulos estavam sendo perseguidos era porque alguém os estava perseguindo 

e pela segunda vez no livro de Atos aparece o nome do tal perseguidor. A Palavra de DEUS nos 

diz quem ele era no verso 3: “Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando 

homens e mulheres, encerrando-os no cárcere”. Atos 8:3 

 Muito provavelmente você se lembra de Saulo, mas a mudança de ramo hoje tem a ver 

com outra pessoa. Para a honra e a glória do nosso SENHOR JESUS e também para alegria eterna 

dos samaritanos, o discípulo Felipe foi pregar em Samaria e qual  resultado prático aconteceu 

na vida daqueles samaritanos?  Veja que diferença faz quando JESUS entra na vida das pessoas: 

“As multidões atendiam unânimes as coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que 

ele operava”. Atos 8:6. Veja as mudanças de rumo que JESUS operou conforme verso 7: “Pois os 

espíritos imundos de muitos possessos saiam gritando em alta voz e muitos paraplégicos e coxos 

foram curados e houve grande alegria naquela cidade”. 

 Conseguiu ver as bênçãos? Foi em Samaria que JESUS expulsou uma legião inteira de 

demônios e eles pediram para irem para os corpos dos porcos e todos aqueles animais 

morreram afogados. Pela misericórdia e pelo planejamento divino, o ESPÍRITO SANTO conduz 

Felipe de volta àquela mesma cidade e oferece a todo o povo a oportunidade única de mudança 

de rumo. 

 Mas em Samaria tinha um tal Simão que praticava mágica e iludia o povo do SENHJOR. 

A mágica é a arte da ilusão e esta atividade não provêm de DEUS. A Palavra de DEUS está repleta 

de repreensões contra mágicos, ilusionistas, agoureiros e os feiticeiros. Sempre que o povo de 

DEUS se desviava dos caminhos do SENHOR esse trio do inimigo aparecia como sendo a solução 

imediata de todos os seus problemas.  

 A Palavra de DEUS nos diz que aquele homem do inimigo aceitou a maravilhosa salvação 

que há em nome do SENHOR JESUS, se batizou e passou a acompanhar a Felipe. Isso é 

verdadeiramente uma mudança de rumo e Simão simboliza todos os pecadores que deixaram 

os caminhos do inimigo para se enfileirar no exército do SENHOR. A pergunta que te faço hoje 

é: você adolescentes que está lendo essa meditação, está no time do SENHOR ou no time do 

inimigo? Que rumo sua vida irá tomar se você insistir em ficar jogando no time do inimigo do 

SENHOR? A escolha é somente sua. 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
1
6 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Robinson H. Amorim 

Adole Brasil 

Primeira Semana 

Descreva aqui o seu 

apaixonar-se por Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

___________________________ 

 

editadole  
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Oito de Maio 

Batismo em Samaria 

 Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o 

ESPÍRITO SANTO. Atos 8:17 

 A cidade de Samaria foi dos primeiros campos missionários onde o evangelho do 

SENHOR JESUS fincou seus pés. Tudo começou quando JESUS pediu água a uma mulher 

samaritana e ela achou estranho um judeu falar com ela, pois os judeus e os samaritanos não se 

falavam. Depois do copo de água, JESUS lhe fala da água viva que por sinal era ELE mesmo e diz 

fatos relevantes da vida dela que a deixaram muito surpresa. 

 Aquela mulher ficou tão impressionada e foi até a cidade falar de JESUS para seus 

moradores. JESUS foi a Samaria e ficou dois dias por lá e a semente do evangelho ficou ali 

plantada. O tempo passou, JESUS voltou para o PAI e os discípulos receberam o batismo do 

ESPÍRITO SANTO e para onde o ESPÍRITO SANTO conduziu Felipe? ELE o conduz para Samaria. 

Isso é uma coincidência? Não, isso se chama providência.  É o SENHOR articulando todas as 

coisas para salvar os seus filhos que O aceitam. 

 Depois que Felipe volta e conta as bênçãos que DEUS havia operado por lá, os apóstolos 

resolvem reforçar o apoio aos novos irmãos samaritanos e duas colunas humanas do evangelho, 

os discípulos Pedro e João foram até eles para orar clamando pelo batismo do ESPÍRITO SANTO 

e o nosso verso de hoje mostra-nos como era esse batismo. 

 Foi então que os olhos do antigo mágico Simão cresceram e por incrível que possa 

parecer, este cidadão, recém-convertido ao evangelho, ousa comprar o dom do ESPÍRITO SANTO 

com dinheiro na mão dos discípulos. Pedro que não deixava nada para depois respondeu no ato: 

“O teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de DEUS. 

Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de DEUS. 

Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao SENHOR. Talvez te seja perdoado o intuito do seu 

coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade”. 

 Algumas lições servirão para sua vida adolescente. A primeira delas é que nem todos os 

que se batizam ainda estão realmente convertidos. Isso é muito normal. As vezes as pessoas se 

batizam pela emoção e não pela razão e vai levar um tempo para elas entenderem, conhecerem 

o SENHOR e se converterem ao SENHOR. A segunda lição é que muitas pessoas encaram a igreja 

como uma oportunidade de negócios e geralmente esse tipo de gente tem uma boa vontade 

incrível para participar em qualquer atividade da igreja desde que haja retorno financeiro. A 

terceira lição que aprendemos é que o ESPÍRITO SANTO de DEUS não foi um privilégio somente 

dos cristãos judeus que se converteram quando houve o batismo os três mil e sim chegou 

também aos gentios, aquele povo que não era judeu e que os próprios judeus não se 

importavam muito com eles. O batismo em Samaria nos mostra que esse dom pode chegar para 

todos os que aceitaram a JESUS como seu salvador e SENHOR. Prezado adolescente, peça 

diariamente para que o ESPÍRITO SANTO DE DEUS o batize antes de sair para suas lutas. 
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Nove de Maio 

O Primeiro Cristão da Etiópia 

 Então, Felipe explicou. E começando por esta passagem da 

Escritura, anunciou-lhe a JESUS. Atos 8:35 

 Este capítulo oito de Atos mostra a igreja cristã começando a ser perseguida. Felipe 

pregando em Samaria nos apresenta o mágico Simão se convertendo ao cristianismo, mas 

mesmo assim querendo comprar o dom do Espírito Santo, fala-nos de Pedro e João retornando 

a Samaria para batizar os samaritanos agora com o batismo do Espírito Santo e finaliza com um 

estudo bíblico fantástico ministrado por Felipe ao ministro da economia da Etiópia. 

 Esta história do estudo bíblico começa com um acontecimento inusitado. A Palavra de 

DEUS nos diz no versículo 26: “Um anjo do SENHOR falou a Felipe dizendo: Desce e vai para o 

lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e 

foi”.  DEUS tem diversas formas de se comunicar com os homens e mais uma vez os anjos 

entraram em ação. Estava nos planos de DEUS que sua Palavra saísse de Jerusalém e chegasse 

a todos os lugares deste mundo e DEUS mobiliza um anjo e seu discípulo Felipe para levar a 

maravilhosa mensagem da salvação para aquele oficial. 

 Essa é uma parceria fantástica, pois o SENHOR DEUS tem seus instrumentos divinos e 

também os humanos e o grande projeto de DEUS para os homens, sempre foi, desde a entrada 

do pecado no mundo, a sua salvação. DEUS não tem a menor intenção de que seus filhos se 

percam. Se ELE quisesse isso, JESUS nem precisaria ter morrido. Felipe foi o instrumento 

humanos no projeto divino da salvação do ministro e você adolescente de DEUS hoje é o 

parceiro moderno de DEUS na salvação de almas preciosas. 

 A Palavra de DEUS nos diz que este ministro da economia estava lendo o livro do profeta 

Isaías e o ESPÍRITO SANTO pediu para Felipe se aproximar do seu carro e começar o seu estudo 

bíblico e a pergunta de Felipe foi surpreendente.  Veja o primeiro contato: “Correndo Felipe, 

ouvi-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo”?  Atos 8:30. Pronto! O 

estudo bíblico já havia começado e a resposta veio bem rápida: “Ele respondeu:  Como poderei 

entender, se alguém não me explicar?  E convidou Felipe a subir e sentar-se junto a ELE”. Verso 

31 

 O oficial estava lendo exatamente o capítulo mais conhecido do livro de Isaías, que é o 

capítulo 53 que fala exatamente dos momentos finais de JESUS na terra. Felipe havia participado 

ativamente dos momentos finais da vida de JESUS e por isso ele era uma testemunha ocular de 

tudo o que estava escrito no capítulo 53. No capítulo 53 estava escrito a profecia e ali estava 

Felipe que podia confirmar tudo o que estava escrito, pois ele havia estado com JESUS nestes 

momentos fatais. 

 O resultado desse primeiro estudo bíblico àquele oficial foi que Felipe apresentou JESUS 

a ele, o oficial etíope quis selar essa aceitação com seu batismo. Só DEUS sabe quantos etíopes 

aceitaram a JESUS como seu Salvador pessoal graças a conversão desse oficial. 

 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
1
9 

 

Dez de Maio 

Mudando de Lado 

 Ele perguntou: Quem és tu, SENHOR? E a resposta foi: Eu 

sou JESUS, a quem tu persegues. Atos 9:5 

 O capítulo nove do livro de Atos começa com uma das mais impressionantes histórias 

de conversão. Deus PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPÍRITO SANTO tinham um plano incrível para um 

membro da igreja judaica que literalmente jogava no time do inimigo. 

 Provavelmente você adolescente de DEUS lembra que quando Estevão foi apedrejado, 

havia um jovem líder da igreja que apoiava a sua morte e ele era Saulo. Saulo, apesar da pouca 

idade, era um estudioso da Palavra de DEUS, conhecia de cor e salteado todo o Velho 

Testamento, era alguém culto e dificilmente perdia uma argumentação quando o assunto era a 

Palavra de Deus. 

 O grande problema de Saulo é que ELE não conhecia o SENHOR. Ele havia lido, havia 

estudado, ele sabia onde estavam as passagens sobre o nascimento de JESUS, ele havia lido 

Miquéias 5:2 e sabia que JESUS nasceria em Belém. Ele sabia detalhes sobre o sacrifício de JESUS, 

pois muito provavelmente ele sabia de cor a profecia de Isaías 53, que era a mesma profecia 

que o oficial da Etiópia estava lendo quando foi abordado por Felipe. 

 Saulo representa uma legião de membros de igreja e de adolescentes que só conhecem 

JESUS de ouvir falar.  Esses membros de igreja, muitos líderes como Saulo, já estudaram sobre 

JESUS, já cantaram sobre JESUS, mas no seu dia a dia, na sua vida prática não O conhecem. 

Nunca entregaram a sua vida inteiramente a CRISTO JESUS, nunca entenderam quem é o 

SENHOR e o que ELE pode fazer em suas vidas. Nunca O amaram de verdade, nunca se 

ajoelharam e confessaram seus pecados no altar do SENHOR e nunca aceitaram JESUS como seu 

Salvador e SENHOR. 

 Saulo amava as profecias, sabia de cor os famosos dez mandamentos em Êxodo 20, 

conhecia todas as regras que sua igreja havia criado para guardar o sagrado dia de sábado, mas 

ele não conhecia o SENHOR e o SENHOR foi buscar esse seu filho culto e estudioso dentro da 

igreja judaica, pois ele estava jogando no time do inimigo e ninguém que joga no time do inimigo 

será um vencedor. 

 Saulo tinha recebido poder dos sacerdotes judeus para prender e se preciso fosse matar 

os cristãos do mesmo jeito que ele presenciou a morte de Estevão, outros cristãos também 

morreram com o seu consentimento. Mas no caminho de Damasco acontece o inesperado 

encontro: Saulo se encontra com JESUS e sua vida foi transformada. 

 Você já teve seu encontro com JESUS na sua estrada de Damasco? Depois que você 

encontrou JESUS, já decidiu mudar de lado? Já experimentou a maravilhosa salvação que só há 

no nome de CRISTO JESUS? Já curtiu a paz de JESUS? Escolha JESUS. 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
2
0 

 

Onze de Maio 

A Missão de Ananias 

 Então o SENHOR lhe ordenou:  Dispõe-te e vai a rua que chama Direita e na casa de 

Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando.  Atos 9:11 

 O SENHOR tem sempre uma missão para cada um de seus discípulos. Quando aceitamos 

JESUS CRISTO como nosso Salvador e Senhor, nasce em nós uma nova natureza que irá viver em 

conflito com a sua antiga natureza carnal. Esta natureza espiritual poderá ficar mais forte do que 

a sua natureza carnal, dependendo de como você adolescente resolver alimentá-la.  

 Se na sua vida diária você não encontrar tempo para o SENHOR JESUS, para DEUS PAI e 

DEUS ESPÍRITO SANTO, se você passa o seu dia sem dobrar seus joelhos diante do SENHOR, se 

você não O louva, sequer abre a Palavra de DEUS diariamente, se você se conecta mais com a 

internet do que com a videira verdadeira que é JESUS, então você por suas próprias escolhas 

está enfraquecendo sua natureza espiritual e fortalecendo a sua natureza carnal. 

 Quando nossa natureza espiritual é bem alimentada, quando você levanta antes de seus 

familiares, quando você resolve começar seu dia clamando pelas bênçãos divinas logo nas 

primeiras horas, quando ao se ajoelhar você encontra o nome de seus amigos na sua lista de 

oração para todos os trinta dias do seu mês, quando você chora pedindo o perdão de seus 

pecados, quando seu coração se alegra em louvar o SENHOR, quando você encontra paz ao abrir 

e meditar na Palavra do SENHOR, o seu dia começa com uma excelente refeição para sua 

natureza espiritual. 

 Depois deste seu primeiro contato com o SENHOR, o ESPÍRITO SANTO DE DEUS irá 

dirigindo seu dia, suas atitudes e também lhe encarregará de algumas missões. Talvez sua 

missão de hoje comece com um grande abraço e um beijo em cada membro de sua família que 

mora na mesma casa que você, tudo isso bem acompanhado com um caloroso e individual eu 

amo você. Você já notou que fala mais eu te amo para seus amigos quem nem sempre estarão 

do seu lado para te apoiar que para os membros de sua família que desde sempre tem te 

apoiado? Na maioria das vezes valorizamos mais os amigos do que os nossos próprios pais e isso 

não é a melhor atitude a tomar. 

 Depois de começar seu dia abençoando e sendo abençoado pela sua família, muito 

provavelmente seu dia de atividades te levará para seu estágio, trabalho ou quem sabe sua 

escola e muitos irão precisar do seu carinho e sua atenção e desta forma o ESPÍRITO SANTO vai 

dirigindo seus passos e você será uma luz a brilhar continuamente na vida das pessoas. 

 O discípulo Ananias foi enviado por JESUS até Saulo, para cumprir três missões: 

recuperar sua vista, batizá-lo nas águas e batizá-lo no ESPÍRITO SANTO. Ananias cumpriu suas 

missões e Saulo foi abençoado porque Ananias cumpriu a sua parte. Qual a sua missão para 

hoje? Cumpra de bom grado o que DEUS tiver planejado para você. 
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Doze de Maio 

Instrumentos nas mãos de DEUS 

 Mas o SENHOR disse: Vai, porque este é para mim um 

instrumento escolhido para levar o meu nome perante os 

gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Atos 9:15 

 O discípulo Ananias titubeou quando o SENHOR lhe deu a missão de visitar Saulo. 

Coloque-se no lugar dele e você titubearia também. Saulo era uma das melhores promessas da 

igreja judaica por conta de seu estudo da Palavra de DEUS e por conta de sua ambição de 

crescimento dentro de sua igreja. Saulo recebeu poder e ordens expressas do sumo sacerdote 

para tentar recuperar de volta para o judaísmo todos os judeus que haviam aceitado JESUS como 

seu salvador pessoal. Ele ia pelas tribos de Israel com cartas poderosas assinadas pelo sumo 

sacerdote e nestas cartas tinha a voz de prisão para os que haviam deixado sua igreja.  

 Quando Ananias expos seus bons motivos, o SENHOR veio com a resposta prontinha que 

é o nosso verso de hoje. É incrível como o SENHOR sempre quebra nossos melhores argumentos 

de uma forma bem tranquila. Enquanto Ananias queria descartar Saulo da igreja cristã, JESUS 

queria exatamente o contrário. Nos planos de JESUS, Saulo seria o missionário para levar as boas 

novas de salvação para os gentios e depois para os próprios judeus, isso sem falar o contato com 

os reis e autoridades. Nada como ter estudo para poder transitar no meio das autoridades não 

é verdade? 

 Saulo era culto. Ele sabia o Velho Testamento que neste tempo era toda a Palavra de 

DEUS de cor. Ele aprendera tudo o que sabia com um outro líder famoso e bem estudioso 

chamado Gamalieu e para aquele momento específico que a igreja cristã estava vivenciando, 

não havia ninguém melhor indicado para unir suas forças à igreja do que Saulo. Além de culto, 

inteligente, bom orador, bom pregador, manejava bem as Sagradas Escrituras, conhecia muito 

bem o Velho Testamento e era desembaraçado. 

 Saulo seria uma influência poderosa do SENHOR, pois ele era judeu, era professor do 

Velho Testamento, ele era da linhagem dos fariseus que comandavam a igreja judaica. Ele podia 

se assentar com outros doutores da lei e mostra pelas profecias do Velho Testamento que o 

messias prometido era aquele JESUS que o derrubou na estrada para Damasco.  Paulo podia 

falar com a mesma facilidade para os doutores da Lei, para os ricos, para os poderosos 

sacerdotes e também para os mais símplices da nação israelita. Com o seu conhecimento da 

Palavra de DEUS, ele podia provar que não haveria mais necessidade de sacrifício de carneiros 

e bodes. A grande missão de Saulo seria mostrar que JESUS era o cordeiro de DEUS que tira o 

pecado do mundo e quem aceitasse o sacrifício de JESUS na cruz do Calvário estaria salvo.  

 Como você pode ser um instrumento nas mãos de DEUS? Onde DEUS te colocou e 

porque você está onde está? Você pode e será uma bênção nas mãos de DEUS. Seu ministério 

começa em casa, sua rua, sua comunidade, sua escola, sua faculdade, seu estágio ou seu 

trabalho. Seja um instrumento nas mãos de DEUS. Leve JESUS aos outros.  
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Treze de Maio 

A Conversão de Saulo 

 E logo pregava JESUS nas sinagogas, afirmando que este 

é o Filho de DEUS.  Atos 9:20 

 Que transformação fantástica acontece na vida de quem se encontra com JESUS. Eu não 

sei se você adolescente que me honra com sua leitura nasceu num berço cristão ou não, mas 

ter nascido num berço cristão não te torna um cristão. Talvez você tenha nascido ou crescido 

num ambiente de igreja, ouvindo as histórias bíblicas, cantando as músicas e talvez tenha se 

convencido de que JESUS é o caminho, a verdade e a vida e por isso você se batizou, mas entre 

ser batizado e ser realmente convertido a JESUS ainda tem um caminho a ser percorrido. 

 Conversão é muito diferente de conhecimento superficial ou mesmo intelectual. O 

cristão convertido mudou de lado. Ele caminhava para o lado errado de sua vida e o encontro 

com JESUS o fez mudar de lado. Se ele estava dirigindo sua vida para o lado norte, ele dá meia 

volta e vai para o sul. Isso é realmente mudar de lado, de vida e de caminho. Pode ser que sua 

vida confortável de cristãos de igreja seja o seu caminho errado, pois você como adolescente 

simplesmente aceita o que seus pais ou seus líderes espirituais disseram sobre a Palavra de 

DEUS, sem nunca sequer ter aberto e estudado a Palavra de DEUS. Uma imensa maioria de 

adolescentes cristãos sequer abrem suas Bíblias para conferir se o que seus líderes falam está 

de acordo com a Palavra de DEUS.  

 Existem muitos adolescentes cristãos que estão perdidos dentro de suas igrejas cristãs, 

pois lá somente seus pastores são os “únicos ungidos que sabem interpretar a Bíblia”. 

Logicamente eles falam isso deles mesmos e criam um muro de separação entre eles, pastores, 

e os demais membros. Estes falsos pastores não querem que você abra e estude a Bíblia, pois a 

verdade bíblica nem sempre é a verdade a ser pregada em seus cultos, porque quando a verdade 

chegar para os adolescentes que estão por lá, eles verão que foram enganados por lobos 

vestidos de ovelhas.  

 Para que a conversão seja algo real em sua vida, você adolescente precisa ter um 

encontro diário com o SENHOR, com o louvor do SENHOR, com a Palavra do SENHOR e com os 

joelhos dobrados diante do altar do SENHOR. Sempre duvide dos pastores e líderes que te 

afastam da Bíblia. As verdades bíblicas são claras e suficientemente simples o bastante para te 

mostrar se você está ou não no caminho da salvação ou nos caminhos da perdição. 

 Paulo é um bom exemplo de conversão, talvez o mais famoso exemplo encontrado na 

Palavra de DEUS. Paulo odiava os cristãos, pois como o judaísmo começou a perder suas ovelhas 

para o cristianismo, ele como um falso pastor foi buscar suas ex-ovelhas na base da força, 

violência e ameaça de morte e muitos deles voltavam presos, pois haviam encontrado em JESUS 

sua verdadeira religião. A conversão de Paulo o levou a amar a JESUS e para Paulo o viver agora 

era CRISTO. Você adolescente já se converteu ao SENHOR JESUS? Já mudou de rumo na sua 

vida?  
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Quatorze de Maio 

O Ministério de Dorcas 

 Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este 

que traduzido quer dizer Dorcas, era ela notável pelas boas 

obras e esmolas que fazia. Atos 9:36 

 Que privilégio poder abrir a Palavra de DEUS diariamente. Oro ao SENHOR para que você 

adolescente encontre tempo para que nesta sua agenda de colégio, cursinho, estágio, faculdade, 

academia e internet, o SENHOR DEUS ocupe o primeiro lugar na sua vida. 

 Como é prazeroso ler cada porção da incrível Palavra de DEUS e ver como DEUS PAI, 

DEUS FILHO E DEUS ESPÍRITO SANTO dirigiram cada passo da igreja cristã primitiva para que ela, 

apesar de fraca e defeituosa por ser frequentada por pecadores transformados por JESUS, ainda 

seja uma poderosa luz a brilhar neste mundo de trevas. 

 Ao abrir minha Bíblia hoje de madrugada me deparei com dois milagres no livro de Atos 

capítulo nove. A Palavra de DEUS conta-nos em Atos 9:32-35 a história de um desconhecido que 

morava na cidade de Lida.  Seu nome era Eneias e estava paralítico havia oito anos em cima de 

uma cama. Imagine-se apenas por um momento no lugar de Eneias. Você em pleno vigor de sua 

adolescência sendo um paralítico, em cima de uma cama, impossibilitado de correr, brincar, 

pular, nadar, patinar, jogar, andar de bicicleta, mergulhar, pescar ou mesmo curtir um 

maravilhoso parque aquático ou uma sinuosa montanha russa. 

 Creio que Eneias nem sonhava com o que estava para acontecer naquele dia, mas no 

coração de DEUS, havia um Pedro no caminho de Eneias e havia um Eneias no caminho de Pedro. 

Veja como foi essa cura no verso 34: “Disse-lhe Pedro: Enéias, JESUS CRISTO te cura. Levanta-te 

e arruma o teu leito. Ele, imediatamente, se levantou”. 

 Esse foi o primeiro milagre que li hoje na minha Bíblia, mas a Palavra de DEUS ainda me 

mostrou que existe uma ressurreição e também fala o que aconteceu com uma discípula sua. 

Ela era muito conhecida na cidade de Jope, pois ela adotou o amor como seu estilo de vida e 

cuidar dos pobres era a sua principal motivação para viver.  A Palavra de DEUS nos diz em Atos 

9:36 que ela era conhecida pelas boas obras e pelas esmolas que fazia. 

 Como acontece com todos os mortais, ela adoeceu e veio a falecer, mas no coração e 

nos planos de DEUS havia um Pedro no caminho de Dorcas e havia uma Dorcas no caminho de 

Pedro. Veja o milagre em Atos 9:40: “Mas Pedro tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos 

orou e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, 

assentou-se”.  

 Dois milagres, duas pessoas, um discípulo e um JESUS maravilhoso que transforma, 

modifica, altera e reconstrói a vida das pessoas.  Você adolescente está precisando de um 

milagre na sua vida? JESUS CRISTO é a resposta. ELE é o milagre que você precisa. ELE precisa 

fazer parte de sua vida e transformá-la radicalmente. Amém.  
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Robinson H. Amorim 

Adole Brasil 

Segunda Semana 

Descreva aqui o seu 

apaixonar-se por Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

___________________________ 

 

editadole  
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Quinze de Maio 

A Casa de Cornélio 

 Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia 

muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a DEUS. Atos 10:2 

 O capítulo dez de Atos tem uma história principal e algumas bênçãos que você 

adolescente do SENHOR JESUS precisará receber e para receber precisará entender. 

 Este capítulo conta a história de um homem chamado Cornélio que era um centurião 

romano. Um centurião era responsável por um batalhão de cem soldados e se formos 

comparar com a nossa hierarquia militar creio que ele era uma espécie de tenente. Esse 

centurião possuía um diferencial de todos os outros centuriões mencionados na Bíblia. Vamos 

deixar que a maravilhosa Palavra de DEUS te mostre em Atos 10:2: “Piedoso e temente a Deus 

com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a DEUS”.  

 Conseguiu enxergar quem fazia a diferença na vida de Cornélio? Era DEUS. Sem DEUS, 

ele seria apenas mais um dos milhares de centuriões que comandava o poderoso exército 

romano. Cornélio acordava diariamente para comandar, treinar e capacitar homens para lutar, 

matar ou morrer pelo imperador romano. Mas conforme você já leu duas vezes, esse centurião 

era piedoso e temente a DEUS com toda a sua casa e aqui vai um fantástico exemplo de vida 

para você adolescente que ainda não tem a sua casa, pois você mora com seus pais ou 

responsáveis. 

 Talvez você seja o único cristão de toda a sua família. Seus pais te apoiam, mas eles, 

pelas suas próprias escolhas, não quiseram aceitar JESUS CRISTO como seu Salvador e SENHOR. 

Eles nem sonham em entregar seu coração para que o SENHOR os ilumine na jornada dessa vida. 

Talvez você faça parte de uma outra família, uma família dividida com sua mãe cristã indo 

regularmente à igreja, pois foi ela que te inspirou a aceitar JESUS como seu salvador, porém o 

seu pai é muito gente boa, te ama, sempre cuidou e sempre cuidará de você, de sua mãe e 

irmãos, mas ele não quer nada com o SENHOR.  

 Talvez, quem sabe, você faça parte de um terceiro grupo que por sinal é o mais 

abençoado de todos, pois seu pai, sua mãe e seus irmãos e você aceitaram JESUS como SENHOR, 

único e soberano na vida de vocês e somente os adolescentes que possuem uma família com 

este perfil, sabem exatamente o quão eles são abençoados por terem JESUS como rei e SENHOR. 

Cornélio tinha uma família do terceiro grupo e você adolescente pode tomar hoje o exemplo da 

família de Cornélio para sua futura família. Está nas suas mãos um dos maiores dons de DEUS 

que é o seu inalienável direito de escolha e quando no futuro você tiver maturidade, 

responsabilidade e dinheiro para começar a sua vida de namorado(a) de alguém, lembre-se 

sempre de namorar alguém que tenha a mesma fé que você, que tenha aceitado o mesmo JESUS 

que você, que tenha colocado DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPÍRITO SANTO como os primeiros 

e melhores em sua vida e seu namoro terá tudo para dar certo. Boa escolha. 
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Dezesseis de Maio 

Quando DEUS te olha 

 E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas 

subiram para a memória diante de DEUS. Atos 10:4 

 Já sabemos que Cornélio era um centurião romano, que ele e sua casa eram tementes a 

DEUS, mas no verso dois nos traz um pouco mais a respeito deste servo de DEUS. Este verso nos 

diz que ele fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a DEUS.  

 Apesar de não pertencer ao povo de Israel, este soldado romano conseguiu pelo seu 

exemplo de vida, mostrar para muitos que estavam ao seu redor a diferença que faz quando 

DEUS faz parte da sua vida. A trajetória de vida de Cornélio não se restringia à sua casa, pois a 

Palavra de DEUS nos fala que ele ajudava o povo com esmolas e de quebra, ele ainda orava 

constantemente ao SENHOR. 

 Nosso verso de hoje nos ensina que nossos atos, nossa vida, nosso caráter, nossos 

hábitos são observados pelos atentos olhos do SENHOR. Para DEUS não existe nada escondido.  

Tudo está escancarado perante os olhos do nosso PAI celeste. Você adolescente pode ter a 

certeza absoluta que DEUS valoriza e observa cada atitude sua em favor DELE e em favor de seu 

próximo. Alguns pequenos detalhes como: bom dia, prazer falar com você, você é sensacional, 

seus olhos são lindos, desculpe, tenha um ótimo final de semana, nunca conheci alguém tão 

sensato como você, você é muito mais sábio do que eu, obrigado por você existir e outros 

agrados emocionais mexem mais com nosso ego do que possamos imaginar e neste mundo 

onde as pessoas querem ficar cada dia mais distantes umas das outras, ainda assim existirão 

algumas que irão adorar quando você lhe der atenção. Quando você abrir sua agenda para ouvir 

seus pais, seus irmãos e seus amigos você irá se surpreender o quanto você pode mudar a vida 

deles e a tua também.  

 Quando DEUS olhou para Cornélio, ELE viu quatro virtudes fantásticas e essas foram as 

marcas que Cornélio deixou de legado para mim e para você. Ele era piedoso, temente a DEUS 

junto com os seus queridos familiares, ele ajudava os pobres dando esmolas e orava 

continuamente ao SENHOR. A vida de piedade, bondade, amor e temor ao SENHOR o levou a 

ter uma família incrível e aquele amor que existia em seu lar transbordava para fora das quatro 

portas e alcançava o mundo. 

 Quando DEUS olha para você adolescente, o que e quem ELE vê? Será que ELE só 

consegue ver um garoto ou uma garota apaixonada por um celular?  Será que quando DEUS te 

olha, ELE não consegue ver você longe dos games de lutas, tiros, morte e sangues digitais? Será 

que quando DEUS reserva um tempo para te olhar não consegue te ver longe dos seriados norte-

americanos onde vampiros, bruxas e demônios estão fazendo uma moradia eterna na sua 

mente? Será que quando DEUS resolve te dar mais uma olhadinha antes de você dormir, ELE 

não te encontra em sites pornográficos vendo o lixo indecente do pecado? 

 Quando DEUS te olha, ELE vê um adolescente apaixonado por JESUS? 
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Dezessete de Maio 

Posso Comer de Tudo? 

 Segunda vez, a voz lhe falou: Ao que DEUS purificou, não 

consideres comum. Atos 10:15 

 DEUS tinha um projeto fantástico para o romano Cornélio.  DEUS queria que ele fizesse 

parte do exército do SENHOR e também creio firmemente que esse ainda é o projeto de vida 

para todos nós pecadores. Desde que Satanás usurpou o lugar de JESUS junto à TRINDADE, 

desde o dia em que ele foi expulso do céu, sua estratégia tem sido arregimentar pecadores para 

o seu exército. Satanás criou um negócio multimilionário chamado estrada larga. Através da 

estrada larga onde os prazeres da carne, do sexo, das drogas, das festas, das luzes, das fumaças, 

da pornografia, do suborno ao corrupto, do dinheiro desonesto, bilhões de pecadores e 

logicamente os adolescentes estão dentro do pacote, se enfileiram diariamente sob a bandeira 

nojenta do príncipe das trevas. 

 Por outro lado, DEUS, através do sacrifício de seu próprio filho JESUS na cruz do Calvário 

e da presença diária do ESPÍRITO SANTO que ainda trabalha na mente dos pecadores e com o 

maravilhoso apoio e cuidado de bilhões de anjos, arregimenta pecadores para o exército do 

SENHOR. DEUS usa pastores, doutores, professores, líderes, crianças, juvenis, adolescentes, 

jovens, idosos, pais, mães, tios, sobrinhos, gente estudada, gente simples, analfabetos e quem 

mais você queira colocar neste grupo para servirem sob a ensanguentada bandeira do príncipe 

EMANUEL. 

 DEUS deu uma visão a Cornélio e nela DEUS lhe deu uma ordem expressa para que ele 

procurasse o apóstolo Pedro que estava na casa de um Simão na cidade de Jope. Ordem dada, 

ordem executada e Cornélio envia dois funcionários de sua casa e um soldado e eles seguem 

rumo a Jope. Pedro havia subido a uma parte da casa de Simão para orar e enquanto seus 

anfitriões lhes preparavam a comida, DEUS deu a ele uma visão e vou deixar que a Palavra de 

DEUS te conte como foi: “Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande 

lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, 

répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele. Levanta-te Pedro, mata e 

come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum SEBNHOR, porque jamais comi coisa alguma 

imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que DEUS purificou, não consideres comum”. Atos 

10:11-15 

 A nação de Israel desde sempre pautou sua alimentação pelas regras que o próprio DEUS 

havia criado e elas estão todas escritas, bem claramente nos primeiros cinco livros de Moisés, 

mais conhecido como Pentateuco. Agora o próprio DEUS dá uma visão a Pedro e ELE mesmo 

joga por terra tudo que ELE havia determinado como norma de alimentação no passado? Nosso 

DEUS muda de princípios e valores como um adolescente muda de roupa e tênis? A partir dessa 

visão de Pedro posso quebrar minhas regras de alimentação saudável e comer de tudo o que 

DEUS me proibiu no passado? 

 Amanhã eu te espero para poder comentar como terminou esta história. 
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Dezoito de Maio 

Posso Comer de Tudo Mesmo? 

 Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo 

aproximar-se de alguém de outra raça, mas DEUS me demonstrou 

que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Atos 10:28 

 A resposta para a nossa dúvida de ontem e de hoje está respondida no verso de hoje. 

A visão dos animais, aves, répteis, quadrúpedes não tinha nada a ver com alimentos impuros 

e sim com pessoas que ainda não haviam aceitado a salvação, tinha a ver com as pessoas 

que os judeus chamavam carinhosamente de gentios. 

 Existe aqui um princípio que é um dos alicerces do estudo da Palavra de DEUS. 

Quando você adolescente ler uma passagem de difícil interpretação e achar que existe algo 

estranho em relação a tudo o que você já aprendeu de certo, entenda sempre que você 

precisa ler o contexto para entender o texto, ou seja, essa passagem está embutida no meio 

de um capítulo inteiro e, portanto, antes de tomar conclusões precipitadas leia o capítulo 

inteiro e se for preciso leia o capítulo anterior também. Nunca se esqueça de sempre ler o 

texto dentro do contexto e dessa forma você não erra. 

 Para que você não se esqueça dessa dica, vou de dar outro exemplo de como 

passagens lidas rapidamente fora do contexto podem te confundir e se você não ler o texto 

dentro do contexto, você acabará até mesmo duvidando dos claros ensinamentos da 

Palavra de DEUS. Existe uma passagem na Bíblia Sagrada que diz claramente: “Não há 

DEUS”. Se você acordar de manhã bem sonolento, resolver abrir sua Bíblia só para dizer que 

leu uma porção das Escrituras Sagradas apenas para acalmar sua consciência e abrir 

rapidamente numa passagem de Salmos e ler essa passagem no livro de Salmos e fechar sua 

Bíblia, você irá pensar que algo muito errado está acontecendo com a versão da sua Bíblia, 

pois DEUS é real, sempre existiu, ELE é o criador do universo, graças a ELE e somente a ELE 

é que você adolescente existe, graças a ELE você está vivo e graças a ELE você aceitou JESUS 

como seu Salvador Pessoal.  

 Como você estava com sono, leu muito rápido e saiu para tomar um banho e sequer 

dobrou seus joelhos para fazer a sua oração, você se esqueceu de ler algumas palavras que 

estavam antes desse verso, que são exatamente: “Diz o ímpio no seu coração: Não há 

DEUS”. Conseguiu ver como o texto fora do contexto pode te levar a conclusões horrorosas?  

 Foi o próprio DEUS que criou as regras da boa alimentação e em Levítico capítulo 

onze DEUS diz claramente ao seu servo Moisés o que era para ser comido e o que não era 

para ser comido e ELE agora não iria quebrar esses princípios que nortearam e norteiam até 

hoje a alimentação do Seu povo de Israel por milhares de anos e também por muitos cristãos 

que até hoje se utilizam desses conselhos para se alimentar. Quando se trata de princípios 

o SENHOR não muda e você pode ter certeza disso. 

 A visão era para mostrar a Pedro que os gentios como Cornélio eram muito bem-

vindos ao reino de DEUS. Eles só tinham que aceitar JESUS como seu Salvador e Senhor. 
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Dezenove de Maio 

Adoração Indevida 

 Aconteceu que indo Pedro a entrar, saiu Cornélio ao 

encontro e prostrando-se aos pés, o adorou. Atos 10:25 

 Cornélio era um oficial romano e tinha o desejo de conhecer JESUS. Graças a uma visão, 

ele preparou todo o seu ambiente para que Pedro lhe visitasse. Pedro cumpriu a ordem recebida 

na visão e se dirigiu a ele.  

 Qual foi a reação de Cornélio ao ver o discípulo Pedro que havia andado com JESUS, que 

havia andado sobre as águas, que havia cortado a orelha do servo do sacerdote, que havia visto 

JESUS morrer numa cruz numa sexta-feira, descansar no sábado no túmulo e ressuscitar no 

domingo? Cornélio estava diante do apóstolo que pregou aos gentios e judeus e logo depois o 

ESPÍRITO SANTO foi derramado. Ele estava diante do homem que batizou uma grande parte dos 

três mil homens que foram convertidos no batismo do ESPÍRITO SANTO. Quando Cornélio viu 

esse servo de DEUS, ele não se conteve, prostrou-se aos seus pés e o adorou. 

 Cornélio o adorou. Era muito normal que um gentio adorasse um outro ser humano, 

pois os gentios por não conhecerem o DEUS verdadeiro, sempre substituíram a adoração ao 

DEUS verdadeiro por seus ídolos de pau e pedra. A Palavra de DEUS está repleta de informações 

sobre os diversos ídolos que os pagãos sempre cultuavam e adoravam.  Se você ler várias 

passagens do Velho Testamento irá encontrar vários deles e com certeza o mais conhecido de 

todos os falsos deuses seja Baal que era o deus falso da chuva. Uma outra deusa bem conhecida 

era Astarote e muito provavelmente você também já ouviu falar em Diana, a deusa dos efésios. 

Para que você tenha uma ideia de onde os pagãos ou gentios chegaram com adoração falsa, os 

egípcios desde sempre adoravam ratos e até hoje em pleno século vinte e um, os indianos 

consideram a vaca um animal sagrado. Temos que respeitar sua religião, mas não precisamos 

concordar, pois a Palavra de DEUS nos mostrou o verdadeiro DEUS. 

 Talvez a maior estratégia de Satanás no que diz respeito à adoração é desviar o olhar 

dos homens do DEUS verdadeiro e substituí-lo por deuses falsos. Existiram e sempre existirão 

diversos tipos de Baal, Astarote e Diana. Talvez eles só mudem de nome ou do tipo de material 

que eles serão esculpidos, mas a essência é a mesma: afastar nossos olhares do DEUS verdadeiro 

para deuses falsos. Uma das grandes verdades é que os homens não convertidos ao SENHOR 

gostam mesmo de serem bajulados, venerados e idolatrados. O apóstolo Pedro foi adorado por 

Cornélio, mas Pedro sabia que aquilo era uma tentativa do inimigo para afastar a sua adoração 

pessoal ao DEUS verdadeiro e começar a gostar de ser adorado.  

 A primeira lição que Cornélio aprendeu quando quis se tornar um cristão, está na 

preciosa reação de Pedro diante da atitude natural de Cornélio: “Mas Pedro, o levantou, 

dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem”. Cornélio aprendeu que o cristão só se ajoelha 

diante do SENHOR. Leve esse ensinamento para sua vida. Amém. 
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Vinte de Maio 

Todos Iguais Perante DEUS 

 Então, falou Pedro: Reconheço, por verdade, que DEUS não faz 

acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que 

O teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Atos 10:34 e 35. 

 Toda a estratégia elaborada por DEUS para o encontro de Cornélio, sua família e amigos 

com JESUS, estava dando certo. DEUS primeiro deu a visão à Cornélio que por sua vez enviou 

seus servos a casa onde Pedro estava. DEUS deu a visão dos animais imundos a Pedro e uma 

ordem para acompanhar os servos de Cornélio.  

 Quando Pedro, que era um judeu legítimo batizado como cristão, discípulo de JESUS 

CRISTO, servo do DEUS altíssimo se viu conversando e evangelizando uma família e amigos 

dentre os pagãos romanos, então caiu à ficha de Pedro e ele finalmente entendeu que a visão 

não se tratava de comer ou não comer alimentos e sim de salvação de gentios e judeus. Pedro 

entendeu e toda a cristandade crê firmemente que DEUS não faz acepção de pessoas, somos 

todos iguais perante DEUS. 

 Desde que o mundo é mundo e depois que o pecado aqui entrou, cada vez mais as 

pessoas criam barreiras entre elas.  Muitas pessoas parecem que ficam a vida inteira tentando 

se relacionar apenas com as pessoas que se assemelham a elas, que tenham seus mesmos gostos 

e afinidades e quando alguém não tem o perfil desejado ela é discriminada. 

 Com a entrada do pecado não faltam motivos para as pessoas se considerarem melhores 

do que as outras. A cor sempre foi um fator de separação entre as pessoas. O preconceito racial 

na nação que foi o berço da liberdade religiosa, os Estados Unidos, foi tão grande que homens 

e mulheres que se diziam cristãos genuínos matavam uns aos outros numa das maiores guerras 

civis da história da humanidade e tudo isso por conta de cor de pele.  

 Ter ou não ter dinheiro, ter ou não ter faculdade, possuir ou não uma pós graduação, 

ter ou não ter o melhor celular, o melhor notebook, estudar em escola pública ou na melhor 

escola particular da cidade, torcer ou não torcer por um determinado tipo de clube de futebol 

sempre irão separar as pessoas e desta forma nascem diversos tipos de discriminação.  

 Fico extremamente feliz em pensar que estes motivos de segregação entre as pessoas, 

para DEUS não são absolutamente nada, pois nosso verso de hoje nos diz que DEUS não faz 

acepção de pessoas. Você quer fazer parte do reino de DEUS aqui na terra? Ele te aceita como 

você é, independentemente de cor, raça, posição social, riqueza material e divergência cultural.  

Nosso DEUS não é simplesmente fantástico? Enquanto o mundo briga para se separar, 

DEUS faz tudo para nos unir e ELE não segrega ninguém. Amém por isso. 
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Vinte e Um de Maio 

Nenhuma Dúvida 

E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, 

admiraram-se porque também sobre os gentios, foi derramado 

o dom do ESPÍRITO SANTO. Atos 10:45 

Se existe algo que sempre irá nos acompanhar até a volta do nosso Salvador e SENHOR 

JESUS CRISTO é a dúvida. A dúvida tanto pode nos ajudar como pode nos atrapalhar em muitas 

áreas de nossa vida. Quando se trata de duvidar de alguém que já mentiu para você seja por que 

motivo for, então a dúvida funciona como uma aliada sua. Imagine que esta pessoa que um dia 

mentiu para você, agora queira ser seu namorado(a), então a dúvida te ajudou e muito, não é 

verdade? 

Muitos adolescentes têm dúvida se seus pais irão cumprir suas promessas, se os seus 

amigos virão ou não a sua festa de aniversário, se os professores irão mesmo lhe dar mais uma 

chance além de todas que eles já te deram, se o namorado(a) está mesmo a fim de levar o 

relacionamento a sério ou se está querendo apenas passar o tempo na sua companhia, para 

depois te descartar quando melhor lhe convier. Não é nada fácil ter que conviver diariamente 

com a dúvida. 

Muitas dúvidas surgem na mente dos adolescentes cristãos quando os assuntos são de 

natureza espiritual. Muitos pais zelosos e cristãos se empenharam e fizeram o seu melhor para 

plantar a semente do evangelho no coração de seus filhos e para a alegria de seus pais, estes 

adolescentes expulsaram a dúvida de seus corações e aceitaram a JESUS CRISTO como seu 

Salvador e SENHOR. Eles terão uma vida plena e abundante, pois eles trocaram a dúvida pela 

palavra confiança e essa palavra será a motivação diária para melhorar seu relacionamento com 

DEUS, seus pais, irmãos e amigos.  

Os adolescentes cristãos que vivem eternamente duvidando dos claros ensinamentos 

da Palavra de DEUS têm uma vida espiritual falida, morta. Tem um lindo verso na Palavra de 

DEUS que nos diz assim: “Sem fé é impossível agradar a DEUS”. Quer viver feliz e agradar ao 

SENHOR, então aprenda a viver pela fé, sem se preocupar com o seu futuro e seu dia de amanhã. 

Quem está em JESUS tem a certeza da salvação e esse viver pela fé vai tornar sua vida espiritual 

mais leve e solta.  

Quando o ESPÍRITO SANTO DE DEUS foi derramado sobre os gentios, então a dúvida que 

ainda devia existir se o evangelho deveria ou não ser entendido aos gentios morreu. O SENHOR 

não era mais o SENHOR dos judeus, ELE também era o SENHOR dos gentios. Os gentios agora 

iriam receber as bênçãos que DEUS sempre havia reservado para seu povo de Israel. 

Quando a dúvida vier bater à porta de seu coração, dobre seus joelhos e peça para que 

o SENHOR lhe dê mais e mais fé. Quem tem fé não duvida do SENHOR e muito menos de suas 

maravilhosas promessas. O justo viverá pela fé e essa certeza também serve para você. Tenha 

um lindo dia aprendendo a viver pela fé em JESUS. Amém. 
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Vinte e Dois de Maio 

Os Cristãos em Antioquia 

Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados 

cristãos. Atos 11:26 

As boas e as más notícias se espalham muito rapidamente. Quando surge um boato ou 

uma notícia falsa em seu colégio, faculdade e principalmente no ambiente de trabalho, parecem 

capim seco pegando fogo de tão rápido que avança. 

As boas e maravilhosas novas de que os gentios haviam sido batizados pelo ESPÍRITO 

SANTO chegou bem rápido a Jerusalém e os discípulos e os demais judeus disseram para Pedro 

que ele era um judeu e que havia entrado na casa de gentios e havia comido com eles. Pedro 

então conta todos os detalhes sem omitir e também sem acrescentar nada sobre o seu 

relacionamento com Cornélio, sua família e amigos. No fim de sua exposição, Pedro fecha seus 

argumentos em favor dos gentios com palavras fantásticas: “Pois se DEUS lhes concedeu o 

mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no SENHOR JESUS, quem era eu para que 

pudesse resistir a DEUS”? Atos 16:17. 

Gostou do argumento final de Pedro: quem era eu para que pudesse resistir a DEUS? 

Pedro sabia que o evangelho e o batismo do Espírito Santo agora eram um privilégio de todos 

os homens e mulheres que escolhessem JESUS CRISTO como seu Salvador e SENHOR.  

Fico pensando porque tantos adolescentes tem uma vida plena, abundante, são felizes, 

alegres, tem um relacionamento excelente com DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPIRITO SANTO 

e outros tantos tem vida vazia, sem planos, sem sonhos, sem projetos para o futuro e sem DEUS? 

A resposta é bem simples: muitos adolescentes mesmo os cristãos têm resistido a voz de DEUS. 

Quando DEUS te chama através da voz suave do ESPÍRITO SANTO, o melhor a fazer é ir em busca 

deste DEUS, aceitar JESUS CRISTO como salvador e SENHOR e ser guiado pelo ESPÍRITO SANTO. 

Quanto você se opõe a essa voz suave, você irá se afastar bem devagar e quando se der conta, 

estará bem longe do PAI, mas não tão longe que não possa voltar a qualquer momento. Você 

que está lendo essa meditação, ainda resiste com unhas e dentes ao chamado de DEUS para sua 

vida?  O que te prende ao mundo e a Satanás? O que no mundo te fascina tanto que você está 

sempre longe dos caminhos do SENHOR? Qual o principal motivo para viver longe de DEUS?  

Um grupo de recém conversos ao cristianismo decidiu evangelizar os judeus e o outro 

grupo resolveu evangelizar os gregos e qual é o resultado quando homens de DEUS resolvem 

sair de seu conforto para levar JESUS aos perdidos? A resposta está na Palavra de DEUS neste 

mesmo capítulo de Atos:  “A mão do SENHOR estava com eles e muitos, crendo, se converteram 

ao SENHOR”. Os irmãos que estavam em Jerusalém encontraram um homem chamado Barnabé 

que se juntou a Paulo e eles foram falar de JESUS ao longo de um ano numa cidade chamada 

Antioquia e esse grupo ficou tão parecido com JESUS que foi lá que nasceu a terminologia 

cristãos. Seguidores de Cristo. 
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Adole Brasil 

Terceira Semana 

Robinson H. Amorim 

Descreva aqui o seu 

apaixonar-se por Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

___________________________ 

 

editadole  
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Vinte e Três de Maio 

O Livramento do SENHOR 

 Então, Pedro, caindo em si, disse: Agora, sei, verdadeiramente 

que o SENHOR enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de 

toda a expectativa do povo judaico. Atos 12:11 

 O capítulo doze de Atos começa com uma notícia trágica para os primeiros cristãos. O 

rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja e mandou matar ao fio da espada a 

Tiago, irmão de João. JESUS havia alertado os seus discípulos e isso incluía a Tiago, que ser 

discípulo não ia ser nada fácil, pois as perseguições viriam e a morte com certeza seria o destino 

deles. JESUS também falou que quem amasse os seus pais, mães e os irmãos mais do que à ELE 

não era digno DELE. JESUS deixou bem claro para todos os seus ouvintes de que quem amasse 

a sua própria vida acima de JESUS não era digno DELE e quem perdesse a sua vida por causa 

DELE, sua salvação eterna estava garantida. 

 Fico olhando os relatos bíblicos do livro de Atos do Apóstolos e vejo como eles eram 

cristãos de verdade. Eles não tinham medo de se posicionar do lado do SENHOR, mesmo que 

isso lhes custasse a própria vida. Estevão foi apedrejado e Tiago foi morto ao fio da espada e 

aqueles discípulos que foram ao funeral de Estevão sabiam que seu destino não era muito 

diferente.  

 Aqui fica uma pergunta nobre para você adolescente. Você já entregou a sua vida ao 

SENHOR JESUS ou a sua vida ainda é sua e você quer fazer dela o que bem entender?  Quem 

entrega a JESUS a sua vida, está devolvendo a ELE o melhor presente que ELE te deu. Quem te 

deu a vida foi DEUS e quando você devolve sua vida a ELE, então morrer por JESUS deixa de ser 

um problema, pois sua vida não te pertence mais. O discípulo Tiago e o diácono Estevão 

entregaram sua vida ao SENHOR e exatamente por isso eles aceitaram morrer por JESUS. Estes 

dois líderes permaneceram fieis ao SENHOR até a morte e sua coroa da vida eterna está 

garantida.  

 Depois de matar Tiago, o malvado Herodes resolve prender Pedro e logicamente que o 

destino de Pedro seria o mesmo, mas DEUS efetuou outra obra, pois ELE tinha outros planos 

para a vida de Pedro. A Palavra de DEUS conta-nos que Pedro estava acorrentado entre dois 

soldados e um anjo do SENHOR o libertou das correntes e o tirou da prisão. Pedro então se dirige 

à casa de Maria, mãe de João Marcos e lá ele lhes contou a história de sua libertação. 

 Quando entregamos nossa vida ao SENHOR não precisamos nos preocupar nem com a 

espada nem com as correntes, nem com a cadeia, com os soldados e muito menos Herodes. Se 

DEUS quiser que morramos enquanto O servimos, esse será o nosso destino. Se DEUS quiser que 

vivamos enquanto O servimos, esse será o nosso destino.  O importante é que você entregue 

diariamente a sua vida nas mãos do SENHOR e alegre-se com o que virá, pois essa será a vontade 

do SENHOR, pois ELE sabe o que é melhor para você.  Isso se chama confiança e pode fazer parte 

da sua vida adolescente. 
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Vinte e Quatro de Maio 

Unidos para a Missão 

 E servindo eles ao SENHOR e jejuando, disse o ESPÍRITO SANTO: 

separai-me, agora, Barnabé e Saulo para a obra que os tenho 

chamado. Atos 13:2 

 O fantástico livro de Atos dos Apóstolos foi escrito para nos mostrar todo o empenho dos 

apóstolos na sua nobre obra de cumprir a missão de levar o evangelho ao mundo. Em nosso verso 

de hoje, vemos que foi o ESPÍRITO SANTO quem separou Paulo e Barnabé entre os profetas e mestres 

da igreja em Antioquia e os levou a sair do conforto da sua igreja para sua primeira viagem 

missionária. 

 O destino de sua primeira viagem de missão foi Salamina e a palavra de DEUS nos diz no 

verso cinco: “Eles anunciavam a Palavra de DEUS nas sinagogas judaicas”. É importante que você 

adolescente de DEUS entenda que quando DEUS nos dá uma missão, e a partir do momento em que 

a aceitamos, temos que deixar que o SENHOR nos conduza. Nos planos de DEUS existia um homem 

culto, que tinha um cargo nobre de proconsul e seu nome era Sérgio Paulo, que acabou convidando 

Paulo e Barnabé para lhe anunciar as boas novas da salvação. 

 Sempre que DEUS tenta atrair novas ovelhas para o seu rebanho, o inimigo de DEUS está por 

perto para impedir ou mesmo afastar essas almas da verdade. A Palavra de DEUS nos diz que existia 

um judeu mágico, falso profeta, por nome Barjesus que significa filho de JESUS. O prefixo “bar” em 

hebraico quer dizer filho e por ironia do destino existia um filho de JESUS tentando atrapalhar a obra 

do verdadeiro JESUS. 

 A Palavra de DEUS nos diz que enquanto Paulo e Barnabé estavam estudando as Escrituras 

sagradas com Sérgio Paulo, aquele agente do inimigo estava ali para tirar a atenção e afastar essa 

futura ovelha do redil do SENHOR. Você tem ideia de qual foi a reação de Paulo ao ver aquele mágico 

atrapalhando a obra do SENHOR? Vamos deixar que a própria Bíblia te diga como Paulo reagiu: 

“Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do ESPÍRITO SANTO, fixando nele os olhos disse: Ó 

filho do diabo, cheio de todo engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de 

perverter os retos caminhos do SENHOR. Pois, agora, eis aí está sobre ti a mão do SENHOR e ficarás 

cego, não vendo o pôr-do-sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e 

escuridade e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão”. Atos 13:9-11 

 O caminho da missão sempre está aberto e você adolescente a exemplo de Paulo e Barnabé 

também pode e deve levar as boas novas da salvação aos perdidos. Você já se engajou em alguma 

missão de levar JESUS aos perdidos? Seus talentos estão enferrujando ou você os tem colocado no 

serviço do SENHOR? 

 Peça a DEUS oportunidades para levar o evangelho da salvação aos seus amigos, coloque 

seus dons a serviço DELE e verás a bênção que é participar dessa obra.  Que DEUS o conduza para 

este nobre serviço e na eternidade você verá o fruto de seu empenho. 
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Vinte e Cinco de Maio 

Não Perca o Foco 

 Fortalecendo a alma dos discípulos exortando-os a 

permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas 

tribulações, nos importa entrar no reino de DEUS. Atos 14:22 

 Uma das grandes missões na vida dos pais é não perder o foco de seus sonhos, planos e 

objetivos de vida. Se você hoje, como adolescente cristão, tem uma casa para morar, roupas no 

guarda roupa, comida na mesa, uma igreja cristã para frequentar, uma Bíblia para ler, uma 

família que te ama e cuida de você desde antes de você nascer, então você pode ter certeza 

absoluta que seus pais não perderam o foco de seus planos, sonhos e objetivos de vida. 

 Uma das melhores coisas que fazemos em nossa vida é sonhar, que por sinal ainda é de 

graça, e melhor do que sonhar é realizar os sonhos, que ao contrário de sonhar, esses são todos 

pagos. Para sonhar basta deixar sua mente divagar por lugares bacanas para visitar, comidas 

gostosas para comer, restaurantes chiques para frequentar, coisas materiais incríveis para 

comprar, parques aquáticos para visitar, altas festas e todos os seus amigos para comemorar, 

um canudo de formatura para celebrar o seu empenho como estudante, uma namorada(o) 

linda(o) para paquerar e tantas outras coisas que nem caberiam nesta folha de papel. Sonhar é 

divertido, interessante, mas apenas sonhar nunca te levará a nada.  Existem milhões, ou quem 

sabe bilhões, de pessoas em nosso planeta que serão eternos sonhadores, simplesmente porque 

para eles sempre faltará uma virtude muito importante em suas vidas chamada de atitude. 

 Se sonhar é gratuito, tomar atitude para realizar seus sonhos tem um preço a ser pago 

e este preço se chama sair da zona de conforto e ir à luta. Os eternos sonhadores sem atitude 

não saem da zona de conforto e não chegam a lugar nenhum. Os vencedores com atitude, 

aqueles que irão levar avante seus planos e sonhos, não ficarão sentados vendo a banda passar. 

 Nesta sua vida de adolescente cristão, você precisará aprender a sonhar com projetos 

de vida material, vida emocional, vida social e vida espiritual. Você deve muito provavelmente 

manter seu foco no dia de sua formatura na faculdade, pois geralmente as grandes empresas 

tem especial interesse em jovens recém-formados que não tenham tido nenhum vínculo com 

empresa nenhuma, pois desta forma eles podem te capacitar melhor para as necessidades 

deles. Sua vida emocional irá clamar para que você arranje um namorado(a), que se tudo der 

certo será seu noivo(a) no futuro e se der mais certo ainda será seu esposo(a). Seus sonhos de 

vida social deverão te levar para a estrada dos bons amigos, dos colegas de estágio, trabalho, 

faculdade e de seus irmãos em CRISTO. 

 Nosso verso de hoje te dá de presente o seu foco espiritual. Não importa quantas 

tribulações você vai passar, você só não pode é ficar de fora do reino de DEUS. Se você não 

sonhar com a eternidade no céu com a TRINDADE, você nunca chegará lá.  
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Vinte e Seis de Maio 

Boas Escolhas 

 Para que os demais homens busquem o SENHOR e também todos 

os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o 

SENHOR, que fez estas coisas conhecidas desde séculos. Atos 15:16-17. 

 O capítulo quinze do livro de Atos foi escrito para nos mostrar o estrago que pode ser 

feito na igreja quando algumas pessoas vêm tentar impor alguma regra ou doutrina que já tinha 

sido útil no passado, mas para os novos tempos, ele não tem mais utilidade nenhuma. 

 No tempo de JESUS, os judeus dividiam o mundo em duas categorias de pessoas: eles e 

os gentios. Na cabeça de muitos deles, e na verdade isso acontecerá desta forma, DEUS os havia 

escolhido como uma nação separada, com rituais religiosos próprios, como uma tribo exclusiva 

para serem os pastores.  

Somente o povo de Israel tinha o sacrifício de animais e principalmente de cordeiros que 

representavam JESUS, o cordeiro de DEUS que tiraria o pecado do mundo. 

 O sacrifício de cordeiros foi instituído pelo próprio DEUS no Jardim do Éden quando Eva 

e Adão pecaram. Esse cordeiro representava JESUS, o FILHO DE DEUS que viria a este mundo, se 

ofereceria numa cruz e todos os seres humanos que O aceitassem como salvador e SENHOR 

poderiam ser aceitos no reino de DEUS e seriam totalmente perdoados de seus muito pecados. 

 JESUS CRISTO havia vindo ao tempo das profecias, nasceu na cidade de Belém, recebeu 

a visita dos reis magos e pastores, foi apresentado no templo de Jerusalém, cresceu, virou 

adolescente, jovem, se tornou mestre, teve seus próprios discípulos e começou a apresentar as 

boas novas de salvação primeiramente aos seus irmãos judeus. 

 As mensagens de salvação e o sucesso do ministério de JESUS gerou ódio ao invés de 

amor e fraternidade e depois de cumprir toda a Sua missão com Seu povo, JESUS se oferece 

como o cordeiro de DEUS que tira o pecado do mundo. No momento de seu último suspiro, um 

anjo sai do céu para cumprir a ordem dada por DEUS PAI e rasga a cortina que separava o lugar 

santo do lugar santíssimo, dois ambientes que existiam dentro do templo de Jerusalém, 

acabando de vez com o ritual de sacrifício de cordeiros, pois o próprio cordeiro de DEUS já havia 

cumprido essa missão. O ritual de morte de cordeiros já havia cumprido seu papel e com a morte 

de JESUS ele não teria mais razão de existir. Depois que JESUS ressuscitou, Ele voltou para o céu, 

desta vez para sentar à direita do Pai no santuário celestial, onde atua como intercessor junto 

ao Pai em prol de seus filhos que O escolheram como Salvador e SENHOR e não mais apenas dos 

judeus. 

 Alguns judeus queriam que os gentios fizessem algumas coisas que eram regras antes 

da morte de JESUS e os novos líderes da recém-nascida igreja cristã, decidiram que os cristãos 

não precisavam mais carregar fardos tão pesados como os próprios judeus haviam conseguido 

levar. JESUS te livrou de fardos bem pesados. Não é maravilhoso? 
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Vinte e Sete de Maio 

Louvores na Prisão? 

 Por volta de meia noite, Paulo e Silas oravam e cantavam 

louvores a DEUS e os demais companheiros de prisão escutavam.  

Atos 16:25 

 O capítulo dezesseis faz jus ao livro de Atos dos Apóstolos. Muitas atividades missionárias 

de Paulo e Silas foram relatadas ali e pela primeira vez na Bíblia aparece o chamado de um jovem, 

filho de uma judia cristã e de pai grego. O nome desse garoto de DEUS chamava-se Timóteo e a 

referência dele está escrita no verso dois: “Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e 

Icônio”. 

 Fiquei realmente impressionado como um jovem, com pouca idade e pouca experiência de 

vida, já gozava de uma boa fama entre os membros de sua comunidade e conforme o verso dois, 

Timóteo era conhecido em duas cidades. Aqui tem um aprendizado para você adolescente: suas 

atitudes em casa, na sua igreja, na escola, no estágio, na faculdade e no seu trabalho vão ser a sua 

propaganda. Seu nome sempre será lembrado dependendo de suas atitudes. Atitudes boas e, 

portanto, escolhas boas, farão de você um adolescente diferente da grande maioria que sequer sabe 

fazer boas escolhas.  Se você é membro de qualquer igreja, não pense que você passa despercebido.  

Suas atitudes, sua forma de se relacionar com seus pais, sua família, seus amigos, seus irmãos e irmãs 

em CRISTO irão testemunhar a seu favor ou contra você no momento oportuno. Timóteo teve a seu 

favor um bom testemunho de muitos irmãos de duas cidades e isso foi mais do que suficiente para 

Paulo adotá-lo como seu filho espiritual. Timóteo era como se fosse o estagiário do mestre Paulo. 

 Tem muitas coisas importantes acontecendo ao longo deste capítulo e podemos destacar 

que o ESPÍRITO SANTO impediu Paulo e Silas de irem para a Betínia, pois DEUS tinha um plano de 

viagem diferente. DEUS queria que eles fossem para a Macedônia.  Lá na Macedônia, existia uma 

mulher abastada que só estava esperando a presença de Paulo para tomar a melhor decisão de sua 

vida. Ela e sua casa aceitaram JESUS como seu salvador e SENHOR e foram batizados em nome do 

SENHOR JESUS. Outro recado para você: nem sempre os seus planos darão certo, portanto agradeça 

ao invés de murmurar quando alguma coisa der errado na sua vida, pois com certeza deve ser a mão 

de DEUS agindo para te impedir de fazer alguma besteira. Se você deixar que DEUS comande a sua 

vida, você entenderá de forma bem clara quando seus planos não deram certo. 

 Apesar de Paulo e Silas não fazerem mal a ninguém, por que eles foram presos? Eles apenas 

haviam expulsado o demônio de uma mulher que adivinhava. Com essa mudança de vida acabou o 

lucro fácil destes empresários da sorte e da mentira e eles não se contiveram e açoitaram a Paulo e 

Silas e os lançaram na prisão.  Se fosse você que estivesse preso talvez estivesse reclamando da falta 

de proteção divina, mas Paulo e Silas começaram a orar e cantar, pois eles confiavam plenamente 

que o SENHOR os libertaria. Só o SENHOR consegue mudar tão profundamente seus discípulos. 

Amém. 
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Vinte e Oito de Maio 

Crê no SENHOR JESUS 

 Respondeu-lhe: Crê no SENHOR JESUS e será salvo, tu e tua 

casa. Atos 15:31 

 Está bem frio na cidade de Curitiba, mas nada como começar meu dia com DEUS 

agradecendo a ELE as bênçãos de uma noite maravilhosa de repouso.  Depois de abrir meu coração 

ao meu DEUS, poder abrir o hinário e louvar ao SENHOR com as mesmas músicas que sempre cantei 

ao longo de minha vida não tem preço. Depois destes momentos iniciais de oração e louvor, nada 

como abrir a Palavra de DEUS para aprender com o Rei dos reis e SENHOR dos Senhores. Quando 

quero falar com DEUS eu oro, quando quero que DEUS fale comigo, eu abro a minha Bíblia. É simples 

assim. Funciona comigo e funciona com todo e qualquer adolescente. 

 O que podemos esperar do ministério de Paulo e Silas na prisão? No meio de poderosas 

correntes, depois de levarem inúmeras chicotadas, eles provavelmente sangravam e fico imaginando 

eles olhando seu próprio sangue escorrendo e devem ter se lembrado do sangue de JESUS que havia 

sido derramado pela salvação dos dois. Quem sabe neste momento eles começaram a louvar e 

engrandecer o nome de JESUS, pois foi por ELE que eles estavam presos e sofrendo. Que fantástico 

o cristianismo, pois os cristãos agradecem por poder sofrer e dar sua vida para o seu Mestre. Se 

existe algo que vai te fazer se aproximar de DEUS é a dor. Nos momentos de dor, sentimos quão 

fracos e indefesos nós somos e quanto precisamos do poder, da misericórdia e da cura que vem do 

SENHOR JESUS. 

 Como resultado dos louvores e orações, o SENHOR ouviu o clamor de seus dois servos e veja 

o que aconteceu na natureza: “De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces 

da prisão.  Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos.” Ache este verso na sua 

Bíblia. 

 DEUS tem suas armas e quando o assunto é liberar seus servos das injustiças. Para salvar 

toda a família do carcereiro, DEUS manda nada mais nada menos que um terremoto se manifestar, 

cumprir sua missão e todos os prisioneiros ficaram livres de suas algemas. Imagine você o drama do 

carcereiro ao ver seus prisioneiros podendo fugir e numa tentativa desesperada de fugir do seu 

problema, ele puxa de uma espada e tenta se suicidar. Mas dentro daquela cela existiam dois servos 

de DEUS e onde dois servos de DEUS estão também está o SENHOR e Paulo foi usado por DEUS para 

convencê-lo a não se matar. 

 Passado o desespero, o carcereiro os leva para fora e faz, para Paulo e Silas, a pergunta mais 

importante de sua vida: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Quantos milhões de pessoas em 

todo o mundo e ao longo de toda a história da humanidade, já não fizeram essa mesma pergunta? 

Quantas respostas erradas não levaram essas mesmas almas para longe dos caminhos do SENHOR? 

Talvez você adolescente esteja na mesma situação do carcereiro e a resposta para a solução de seu 

problema está no nosso verso de hoje: “Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa”. 
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Quarta Semana 

Descreva aqui o seu 

apaixonar-se por Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 
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Vinte e Nove de Maio 

Cristãos Nobres 

 Ora, estes de Beréia, eram mais nobres que os de Tessalônica, pois 

receberam a Palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras 

todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim.  Atos 17:11 

 Quando leio a palavra nobre seja onde ela estiver escrita, sempre me vem à mente a 

figura pública da rainha Elizabete da Inglaterra, os nobres de sua família, os ricos políticos que 

fazem parte do famoso parlamento inglês. Na minha cabeça, lugar de nobre é em palácio, 

andando de carruagens, jogando golfe em plena segunda-feira e com vários empregados para 

lhes satisfazer em questão de segundos todo os seus desejos.  

 O governo real da Inglaterra custa muito caro para os cidadãos ingleses. A nobreza real, 

os gastos de manutenção do palácio com empregados, comida da melhor qualidade, luz, gás, 

água, roupas bordadas a ouro, custam verdadeiras fortunas e se você fosse dono de alguma 

empresa que prestasse serviço para a rainha não seria você o único fornecedor que iria cobrar 

barato.  

 Imagine que você adolescente do SENHOR JESUS acabou de se formar na faculdade de 

design de moda e decidiu fazer como trabalho de encerramento de curso, uma vestimenta para 

ser utilizada somente por reis e rainhas. Seu professor amou a sua ideia, tanto é que você se 

formou e resolveu fazer seu site e colocar tudo o que você já desenhou neste site. Logicamente 

na página principal de seu site, você colocou as vestes reais e apenas pediu para seus 17.325.486 

amigos do Facebook para compartilhar com os seus outros amigos. Seu site começa a ter vários 

acessos e de repente você recebe um e-mail da família real inglesa interessado em te conhecer 

e principalmente as roupas que você faz. Neste e-mail, eles já pedem o nº da sua conta corrente 

para depositarem sua passagem em primeiríssima classe para você ir para Londres. Para você 

ficar mais íntimo(a) da rainha Elizabete, eles resolvem te hospedar no palácio real, enquanto as 

costureiras de seu atelier fariam cada detalhe da roupa que a rainha escolheu. 

 Os nobres humanos não usam qualquer roupa, não usam qualquer sapato, não comem 

qualquer comida, não se secam com qualquer toalha, não dormem em qualquer cama e não se 

cobrem com qualquer lençol e não andam em qualquer carro. Eles nasceram nobres e a 

estrutura da nobreza, lutará com todas as forças, nem que seja aumentando ainda mais os 

impostos sobre o povo, para se manterem nobres.  

 A Palavra de DEUS menciona que os cristãos de Beréia eram mais nobres que os cristãos 

de Tessalônica, porque eles estudavam a Palavra de DEUS para ver se o que os discípulos e 

apóstolos falavam eram realmente o que estava escrito lá. Eles não se contentavam em acreditar 

nos dois pastores de DEUS. Eles abriam a Palavra de DEUS para ver se era verdade ou mentira. 

Os cristãos nobres são os que estudam a Palavra de DEUS.  Adolescentes nobres separam um 

tempo cada dia com a Palavra de DEUS. Você já faz parte da nobreza espiritual moderna? Então 

estude mais a Palavra de DEUS. 
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Trinta de Maio 

O Evangelho em Atenas 

 Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava 

em face da idolatria dominante na cidade. Atos 17:16 

 Paulo, Silas e Timóteo estavam em Beréia e ficaram com certeza extremamente felizes 

por encontrar os nobres cristãos que realmente amavam e estudavam a Palavra de DEUS. No 

lugar onde Paulo, Silas e Timóteo estavam havia um grupo de judeus que não tinham o menor 

interesse que o evangelho de JESUS avançasse e por conta da chegada deste grupo de judeus, 

os cristãos de Beréia enviaram Paulo para a cidade de Atenas, talvez a cidade mais conhecida e 

importante da Grécia. 

 Lembro que durante minha adolescência, depois de ter lido a coleção de doze livros de 

Monteiro Lobato, renomado escritor brasileiro que escrevia para crianças, meu pai, querendo 

estimular meu interesse pela leitura comprou mais doze livros sobre mitologia grega. Como o 

tema já nos diz, mitologia tem tudo a ver com mitos, lendas, histórias inverídicas criadas por 

mentes criativas e nem sempre mentes convertidas ao SENHOR JESUS. 

 A mitologia grega tem deus para todos os gostos. Tem Zeus como deus supremo, tem 

Netuno como deus do mar, tem Afrodite como deusa do amor, tem Hércules, tem a conhecida 

Medusa, de cuja cabeça saiam doze serpentes e tem muito mais deuses do que eu e você 

imaginamos. Os gregos eram idólatras de carteirinha e não é por acaso que Paulo se 

surpreendeu com a forma como os gregos se relacionavam com seus falsos deuses. 

 Qual foi a atitude imediata de Paulo? A Palavra de DEUS nos diz no verso 17: “Por isso 

dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias 

entre os que se encontravam ali”. O barulho que Paulo fez não foi nada pequeno, a ponto dos 

próprios gregos o convidarem para pregar no Aeropago, que deveria ser uma espécie de teatro 

principal da cidade.  

 Paulo então apresenta aos idólatras gregos a realidade de um DEUS soberano, criador 

dos céus e da terra, falou de JESUS como o Salvador da humanidade que havia ressuscitado dos 

mortos, falou que os seres humanos são criação do Senhor e por isso que as divindades não 

poderiam ser de prata e ouro. Paulo falou em juízo final, falou em verdades incríveis como: “Em 

DEUS vivemos, nos movemos e existimos”. Paulo deixou um grande presente aos gregos quando 

lhes deu a oportunidade de se arrependerem ao dizer: “Ora, não levou DEUS em conta os 

tempos de ignorância”. 

 Será que você adolescente que está lendo esta meditação ainda faz parte do grupo de 

adolescentes que não conhecem o DEUS verdadeiro? Será que você está procurando a verdade 

e não sabe como encontrar? JESUS CRISTO é o caminho, a verdade e a vida. Busque a JESUS e 

Sua Palavra e você terá encontrado o DEUS verdadeiro. Tenha um dia fantástico na companhia 

do SENHOR JESUS. 
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Trinta e Um de Maio 

Fala e Não te Cales 

 Teve Paulo durante a noite, uma visão em que o SENHOR lhe 

disse: Não temas, pelo contrário, fales e não te cales. Atos 18:9 

 A Palavra de DEUS é o livro que mais li ao longo de minha vida. Comecei lendo em minha 

adolescência e nunca mais parei. Todas as manhãs, a Palavra de DEUS é minha companheira 

diária de muitos anos. Pode até acontecer de não ter aberto a Palavra de DEUS algum dia, mas 

sinceramente não lembro se isso realmente aconteceu. Quando decidimos que DEUS é o 

primeiro em nossa vida, não tem como estar na companhia do SENHOR, sem estar com a Palavra 

de DEUS aberta para ouvirmos o que DEUS tem para o nosso dia e para a nossa vida.  

 Os capítulos do livro de Atos nos trazem os momentos marcantes do crescimento da 

igreja e da pregação do evangelho, logo depois que JESUS voltou para o PAI. Agora JESUS não 

estava mais do lado dos discípulos, de forma visível, acompanhando, aconselhando, mostrando 

o caminho, curando, sorrindo, chorando e se alegrando com eles, mas JESUS deixou um presente 

celestial para seus discípulos. DEUS PAI enviou o ESPÍRITO SANTO de DEUS que fez uma 

diferença muito grande na obra de evangelização da humanidade, pois era ELE que conduzia as 

viagens missionárias dos apóstolos e quem os impedia de ira a lugares onde eles corressem 

perigo de vida. 

 Depois de pregar em Atenas para judeus, cristãos e gregos, o apóstolo Paulo vai para a 

cidade de Corinto e depois de conhecer o casal Áquila e Priscila, que por sinal tinham o mesmo 

trabalho de Paulo, resolveu morar com eles. A Palavra de DEUS nos diz que este trio fazia tendas 

e aqui vemos que eles ainda não viviam do evangelho, pois eles tinham que trabalhar para se 

sustentar. 

 Paulo continuava focado em levar sempre as boas novas de que o CRISTO das profecias 

bíblicas era JESUS de Nazaré. Ele sempre mostrou JESUS primeiramente aos judeus, mas chegou 

uma hora que a oposição judaica era tamanha que Paulo simplesmente parou de pregar sobre 

JESUS para eles e se dedicou integralmente aos não judeus, ou gentios como eram chamados. 

 O ESPÍRITO SANTO DE DEUS conduz Paulo à casa de Tino Justo e a Palavra de DEUS nos 

diz que Crispo, o principal da sinagoga judaica, creu no SENHOR com toda a sua casa e também 

muitos dos coríntios acreditaram a JESUS e foram inclusive batizados. 

 Para evitar que o seu valoroso missionário não desanimasse, o SENHOR lhe deu uma 

visão e o recado de DEUS é o nosso verso de hoje. Este recado do SENHOR foi para Paulo, mas 

também serve para mim e para você adolescente de DEUS. Nós que conhecemos ao SENHOR, 

temos que falar e não nos calarmos. Muitas pessoas neste mundo ainda precisam saber que 

JESUS nos salva, nos perdoa e virá um dia nos buscar para morarmos eternamente nas usas 

mansões celestiais. Cabe à você e a mim a nobre tarefa de evangelizar o mundo com nossas 

atitudes e nossas palavras. Amém por isso.   
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