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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
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APAIXONADOS POR JESUS 

Junho de 2017 

A Amável 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 

 A Palavra de DEUS conta várias histórias de pecadores que nunca fizeram a mínima questão de amar ao 

SENHOR e seguir seus caminhos e também conta várias histórias de pecadores que resolveram entregar sua 

vida à JESUS e se permitiram ser transformados pelo Seu amor, Sua graça e Seu perdão.  

 A Palavra de DEUS fala de poucas mulheres e de muitos homens. Sempre que pergunto às adolescentes 

que vão aos nossos encontros, qual a mulher da Bíblia que elas têm admiração, nove em cada dez adolescentes 

escolhem a rainha Ester e os motivos são variados: beleza, riqueza, bravura, coragem, ousadia, determinação e 

pela incrível disposição de se manter fiel ao DEUS de Israel. 

 Além de Ester, várias mulheres citadas nas sagradas escrituras, mesmo sem aparecerem, atuaram de 

forma brilhante ao lado de seus maridos famosos. Elas foram excelentes mulheres, mães, tias, esposas e algumas 

delas foram líderes em Israel. Consegue vislumbrar a importância de Sara na vida do patriarca Abraão, de Raquel 

na vida de Jacó, de Bate Seba na vida de Davi, de Zípora na vida de Moisés, de Maria ao lado de José e tantas 

outras? 

 Apesar de nunca ter ouvido da boca de uma adolescente cristã a sua admiração por ela, Dorcas era um 

exemplo de uma pessoa amável, extremamente preocupada com a pobreza e a necessidade de seu próximo. 

Por onde Dorcas andava, ela deixava um legado de amor e por conseguinte, ela se tornou notável pelas boas 

obras e esmolas que dava. Você já parou para pensar qual será o legado que você deixará para a humanidade? 

Dorcas fez sua parte e ficou conhecida como uma mulher notável. 

 Nosso verso de hoje nos diz que ela era uma discípula de JESUS CRISTO e foi exatamente isso que fez 

dela uma pessoa diferente e extremamente importante em seus dias.  Essa senhora Dorcas se tornou conhecida 

em sua cidade pelas boas obras e esmolas que fazia, mas a Palavra de DEUS nos diz nos versos seguintes que 

ela ficou doente e veio a falecer. O apóstolo Pedro, aquele mesmo que andara pelas águas, foi notificado de que 

Dorcas havia morrido e tão logo ele chegou ao local do funeral, várias viúvas o cercaram mostrando-lhe as túnicas 

e vestidos que ela fazia e doava. A Palavra de Deus nos diz que Pedro pediu para que todos se retirassem do 

local, ele orou e falou apenas duas palavras: Tabita, levanta-te e ela abriu os olhos. DEUS operou o milagre da 

ressurreição.  

 Que mulher era essa a ponto de DEUS quere-la viva outra vez? A vida de Dorcas, seu carinho, seu 

desprendimento, seu amor desinteressado pelo próximo, seu empenho em prol da causa dos pobres e das 

viúvas, o uso de seus dons para minorar o sofrimento da humanidade fizeram dela uma inspiração para milhares 

de mulheres cristãs em todo o mundo. O ministério de assistência social da igreja adventista do sétimo dia que 

atende gratuitamente milhares de necessitados em todo o mundo, se inspirou numa mulher apaixonada por 

JESUS e que ficou conhecida pelas boas obras e suas esmolas.   

 

Robinson H. Amorim 

 

editadole M 
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Primeiro de Junho 

Milagres Existem? 

 E DEUS pelas mãos de Paulo fazia milagres 

extraordinários. Atos 19:11 

 Quando JESUS voltou para o PAI, deixou para seus doze discípulos uma tarefa nada fácil. 

Eles teriam que falar de um JESUS que havia convivido com eles, o qual  tinham visto pregar, 

ensinar, curar, porém aquele mesmo JESUS não estava mais lá no dia a dia com eles. Quem 

quisesse acreditar nos discípulos deveria ter fé.  

 Foi pela fé que você um dia acreditou em DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPÍRITO 

SANTO e na Palavra de DEUS, pois você nunca viu a Trindade e nunca viu a Bíblia sendo escrita. 

A fé é algo tão marcante e tão necessária para sua vida espiritual que sem ela, nós cristãos 

simplesmente nem cristãos seríamos. A Palavra de DEUS tem um verso ímpar sobre fé e lá está 

escrito assim: “Sem fé é impossível agradar a DEUS”. Se você tem pouca fé, então já passou da 

hora de dobrar os joelhos e pedir mais desse dom de DEUS para sua vida espiritual. A fé é o 

combustível da esperança. Não existe a menor possibilidade de você aguardar a volta de JESUS a 

esta terra sem fé. Não existe a menor esperança na volta de JESUS sem fé. Sem fé você não terá a 

menor noção de quão bom poderá ser seu futuro na Nova Jerusalém. 

 O apóstolo Paulo não chegou a conviver com JESUS como os doze discípulos conviveram, 

mas o SENHOR teve um encontro poderoso com Paulo na famosa estrada para Damasco. Foi o 

SENHOR que foi buscar Paulo no território do inimigo, pois quem mata e manda matar cristãos, 

não procede de DEUS e sim do inimigo que sempre teve prazer na morte dos cristãos. A história 

está aí para comprovar quantos pastores e líderes espirituais mandaram matar cristãos, isso porque 

está bem claro na lei de DEUS: “Não matarás”. É literalmente como igrejas inteiras mesmo com a 

Palavra de DEUS nas mãos agiram e agem até hoje contra a própria palavra de DEUS. A tão 

maravilhosa coerência cristã não representa nada para eles. 

 Como Paulo não tinha convivido com JESUS, tudo o que ele pregava e fazia em prol do 

cristianismo dependia inteiramente de fé e DEUS PAI, através de Paulo, fazia milagres 

extraordinários. Já imaginou estar lado a lado com o apóstolo Paulo e poder presenciar curas 

incríveis, milagres extraordinários onde doentes simplesmente levantavam totalmente curados de 

suas mazelas? 

 Como você já sabe o inimigo declarado de DEUS não brinca em serviço e enquanto Paulo 

curava de verdade, os sete filhos de um judeu exorcista chamado Ceva, tentavam imitar o dom de 

Paulo, mas não conseguiram e a palavra de DEUS tem versos fortes para contar como foi essa 

situação:  “Mas o espírito maligno lhes respondeu:  Conheço a JESUS e sei quem é Paulo, mas vós 

quem sois? E o espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos e de tal modo prevaleceram 

sobre eles e o nome do SENHOR JESUS CRISTO era engrandecido”.  

 O conselho de nossa meditação de hoje é: fuja das mágicas, das magias, dos exorcismos, 

dos vampiros, do culto e comunicação com mortos, de demônios, de fadas, de poderes das trevas.  

Quanto mais perto de JESUS, mais longe você estará do inimigo. 
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Dois de Junho 

A Carreira de Paulo 

 Porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, 

contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do 

SENHOR JESUS para testemunhar do evangelho da graça de CRISTO. Atos 

20:24 

 O apóstolo Paulo nos traz palavras preciosas neste nosso verso de hoje. Em primeiro lugar ele nos 

diz que em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. A vida de Paulo tinha um objetivo, pois 

conforme ele fala no fim do verso, sua vida era para testemunhar do evangelho da graça de CRISTO. Se a 

vida de Paulo era testemunhar com certeza ele não tinha as mesmas preocupações que você adolescente tem 

nos dias de hoje. 

 Quando se chega à adolescência, se você tiver pais que realmente se preocupam com você, eles vão 

te apoiar integralmente nos seus estudos, eles irão, se tiverem visão de futuro e bolso no presente, te 

matricular num curso de inglês. Foi exatamente isso que fiz com minhas duas filhas e hoje elas podem sair 

do país, se locomover, passear, comer e se divertir e até estudar em alguns países, pois as portas do mundo 

se abrem quando você fala alguma outra língua, mas principalmente o inglês. São seus pais que irão dar o 

pontapé inicial na sua carreira nesta vida e caberá a você terminar ou não a carreira que eles começaram. O 

apóstolo Paulo sonhava em completar a carreira de evangelista e o ministério que havia recebido de JESUS 

CRISTO e essa virtude se chama perseverança.  

 

 É na adolescência da vida que começamos a sonhar com nossa carreira estudantil, profissional, 

social, material e emocional.  Geralmente quando se fala em carreira sempre vem à nossa mente a carreira 

profissional. Muitos adolescentes tem um foco em sua carreira profissional ou porque tiveram bons exemplos 

de seus pais ou professores ou porque viram o desempenho de alguns profissionais em filmes e essa visão 

deixou marcas que eles irão levar para o resto de sua vida. 

 

 Como adolescentes cristãos temos a missão de sermos testemunhas de JESUS. Não importa muito 

se você será médico, engenheiro, farmacêutico, professor, contador, pastor ou advogado, cabe a você como 

adolescente hoje e como jovem e adulto no futuro, testemunhar, seja por palavras ou por atitudes, tudo o 

que JESUS tem feito na sua vida. Sua primeira missão e sua principal carreira é testemunhar e viver de forma 

digna os ensinamentos de JESUS na sua vida. 

 

 É muito normal chegar a adolescência e sonhar com uma carreira brilhante, mas as vezes, por falta 

de apoio dos pais e também pelo próprio desinteresse dos adolescentes, seus sonhos não dão em nada e o 

que mais vemos são adultos frustrados, pois não alimentaram em seus corações o desejo de vencer e ser 

alguém. Muitos profissionais que estão trabalhando hoje são totalmente infelizes, pois estão trabalhando 

apenas para sobreviver e não para realizar um sonho de uma carreira construída na adolescência.  

 

 A vida cristã é uma carreira e cabe a você decidir aonde quer chegar nessa caminhada. Muitos 

adolescentes cristãos acabam abandonando o SENHOR em plena adolescência e o resultado é que sua 

carreira está comprometida para o resto de sua vida. O mundo precisa saber quão maravilho é o SENHOR 

e DEUS espera a sua permissão para usá-lo na nobre tarefa de conduzir pessoas aos pés de JESUS. Essa é a 

sua carreira cristã. Não fugir dela vai te levar para a eternidade.   
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Três de Junho 

Você Morreria Pelo SENHOR? 

 Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer 

em Jerusalém, pelo nome do SENHOR JESUS. Atos 21:13 

 Paulo se tornou um pregador do evangelho de JESUS CRISTO entre os gentios e o 

ESPÍRITO SANTO de DEUS o conduzia em suas diversas viagens.  Em determinado momento, 

ele manifestou seu desejo de voltar a Jerusalém, mas para chegar até lá, existia uma cidade chamada 

Cesaréia e lá morava um dos sete diáconos da igreja cristã primitiva chamado Felipe que tinha 

quatro filhas moças que profetizavam e nesta cidade também existiam diversos irmãos em Cristo 

que esperavam ansiosos pela visita do missionário Paulo. 

 Veja o que aconteceu nos dias em que Paulo estava ali: “Demorando-nos ali alguns dias, 

desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, 

ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o ESPÍRITO SANTO: Assim os judeus, 

em Jerusalém, farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios”. Atos 21:10 e 11. 

 Qual foi a reação imediata dos irmãos de Cesaréia? Veja o que nos diz a Palavra de DEUS: 

“Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não 

subisse a Jerusalém”. A resposta de Paulo ao apelo dos irmãos de Cesaréia é o nosso verso de hoje. 

 JESUS CRISTO era a própria essência da vida do apóstolo Paulo. Para Paulo, JESUS era 

simplesmente tudo o que ele tinha nessa vida e ele confiava plenamente em JESUS. Paulo seria 

preso, acoitado, chicoteado, pisoteado, apedrejado e se preciso fosse ele também estava disposto a 

morrer por JESUS. Paulo sabia que sua própria vida pertencia plenamente ao SENHOR JESUS e 

muito provavelmente ele sabia que o próprio JESUS havia dito uma mensagem direta e bem clara 

que “se alguém amasse a sua própria vida mais do que a ELE, não era digno DELE.”  

 Fico pensando quantas pessoas hoje estão dispostas a dar a sua vida por alguma causa e me 

lembrei que a maior rede mundial de terrorismo do Oriente Médio está arrebanhando 

adolescentes e jovens para fazer parte de suas fileiras e com certeza todos os que fazem parte do 

time deles sabem que precisarão morrer quando preciso for. Ninguém que entra lá tem a esperança 

da maravilhosa salvação em CRISTO JESUS, ninguém de lá aguarda a volta de JESUS a esta terra 

para buscar seus fiéis e levá-los para o céu. Ninguém dessa rede de terrorismo acredita que JESUS 

irá ressuscitar os justos de todas as épocas e os levará para o céu, para morar com ELE na Nova 

Jerusalém.  

 Quem entra para essa rede de terrorismo sabe com certeza que vai morrer, mas mesmo 

assim estão dispostos a servir e se preciso for morrer. Isso se chama comprometimento com a 

missão. Você adolescente de DEUS já parou para pensar a que causa você estaria disposto a dar a 

sua vida? Vale a penas morrer por qualquer causa que não seja a causa de JESUS? Somente por 

JESUS vale a pena viver e morrer. Você acredita de verdade nestas palavras? Paulo com certeza 

morreu e viveu por JESUS. 

 Seu amor por JESUS te levaria a esta escolha? Pense nisso. 
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Quatro de Junho 

Escolhidos por DEUS 

 Então ele disse: O DEUS de nossos pais, de antemão, te escolheu 

para conheceres a tua vontade, veres o justo e ouvires uma voz de sua 

própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os 

homens das coisas que tens visto e ouvido. Atos 22:14 e 15. 

 O apóstolo Paulo sofreu literalmente na carne as aflições e as dores que vinham 

diretamente de um chicote romano. Antes de ser acoitado mais uma vez, seus próprios irmãos 

judeus, líderes de sua antiga igreja o arrastaram violentamente. A Palavra de DEUS nos diz assim: 

“Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da 

multidão”. Atos 21:35 

 Fico imaginando quão difícil era ser um cristão genuíno nos tempos do apóstolo Paulo. 

Nunca fui preso, chicoteado, amordaçado, amarrado ou sequer sofri por conta de minha fé em 

CRISTO JESUS. Nunca ao longo de minha vida, recebi uma surra ou qualquer ameaças por conta 

de seguir meu líder JESUS CRISTO, mas Paulo e os discípulos conviviam com isso diariamente e 

ao ler a Palavra de DEUS, hoje de manhã, fiquei impressionado até onde Paulo e os discípulos 

estavam dispostos a ir em prol de JESUS. 

 A grande maioria dos adolescentes com os quais convivo também nunca foi acorrentada, 

amordaçada ou presa por conta de sua fé. A grande verdade é que é muito fácil ser uma testemunha 

de JESUS quando não tem ninguém te oprimindo, te batendo, te espancando, te prendendo por 

conta de sua fé. É fácil seguir ao SENHOR quando não tem ninguém te perturbando. É muito fácil 

ir à igreja, levar sua Bíblia, fazer sua parte nos serviços religiosos e curtir tudo que sua igreja te 

proporciona como adolescente de DEUS.  

 Paulo foi preso e usa as palavras de Ananias que constam no verso de hoje para mostrar 

que DEUS o havia escolhido para conhecer JESUS e ser uma testemunha DELE diante de todos 

os homens. Como eu te disse, é muito fácil para mim e para você ser um cristão quando ninguém 

está nos perseguindo ou oprimindo, mas esta não é a realidade de milhares de adolescentes em 

todo o mundo cujos governantes são ditadores e se você desobedecer você morre.  

 JESUS mesmo falou em Mateus 24 que antes de sua segunda vinda seus discípulos dos 

últimos tempos iriam sofrer perseguições. O que aconteceu a Paulo e aos discípulos poderá 

acontecer com você. Você vai encarar ou vai desistir? Vai preferir os confortos deste mundo ou a 

coroa da vida eterna e a companhia de JESUS por toda a eternidade? Você irá trair o seu MESTRE 

ou será sua testemunha? Quem vai decidir isso é você.  

 Não pense que estes últimos acontecimentos da história da humanidade serão fáceis 

porque não serão. Se você ainda não leu Mateus 24, que é o sermão profético que o próprio JESUS 

pregou, sugiro que você leia o quanto antes possível. Muito do que irá acontecer antes da volta de 

JESUS está escrito lá e você não pode perder a oportunidade de ler e aprender as preciosas 

verdades que estão tão perto de você. O momento de se decidir ao lado de JESUS é hoje, porque 

quando as provas chegarem você não irá titubear. JESUS estará ao seu lado nos últimos dias da 

história desse mundo. 
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     Cinco de Junho 

     C.O.R.A.G.E.M 

 Na noite seguinte, o SENHOR pondo-se ao lado dele, disse: 

Coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em 

Jerusalém, assim importa que também o faça em Roma. Atos 23:11 

 Quando JESUS chamou Paulo da igreja judaica para a recém criada igreja cristã, ELE tinha 

vários propósitos em vista. Além de levar JESUS aos gentios, aos reis, as autoridades, Paulo 

conseguiria ser ouvido pelos líderes religiosos judeus, pois há pouco tempo atrás ele estava do lado 

deles.  Por ser um homem culto e estudioso da Palavra de DEUS no que diz respeito ao Velho 

Testamento, Paulo sabia exatamente o que falar e para quem falar. Aproveitando esse dom e sua 

bagagem de vida, ele se apresenta no Sinédrio, que era a alta cúpula dos doutores da lei em Israel, 

na cidade de Jerusalém. 

 Sabendo muito bem que existiam duas correntes fortes de líderes e que suas crenças sobre 

a mesma Palavra de DEUS os dividia, ele começa seu testemunho com uma afirmação que deixou 

os líderes judeus divididos. Veja o que ele disse no verso seis: Sabendo Paulo que parte do Sinédrio 

se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: “Varões irmãos, eu sou fariseu, filho de 

fariseus e no tocante a esperança e ressurreição dos mortos sou julgado”! Qual foi o resultado 

imediato destas suas poucas palavras? Veja no verso sete: “Ditas estas palavras, levantou-se grande 

dissensão entre fariseus e saduceus e a multidão se dividiu”. 

 Depois de falar o que falou e do tumulto tomar conta do Sinédrio, Paulo é recolhido à 

fortaleza e lá o SENHOR aparece a Paulo e conforme nosso verso de hoje nos diz: “Pondo-se do 

lado dele, disse Coragem”. 

 Coragem era uma virtude que o apóstolo Paulo incorporaria ao seu caráter e ao estilo de 

vida para sempre. Paulo precisaria de muita coragem, pois como refém e prisioneiro dos poderosos 

de sua época, tudo lhe poderia acontecer. Em suas viagens de barco, por diversas vezes, os navios 

que o conduziam vieram a pique. Não faltou mordida de cobra, morrer afogado e tudo isso sem 

falar nas cadeias, nas correntes que lhe prendiam mãos e pés e os famosos e doloridos açoites 

romanos. 

 A vida do apóstolo Paulo não era um mar de rosas e exatamente por isso o próprio 

SENHOR senta a seu lado para lhe trazer coragem. A vida de um cristão não é nada fácil e até para 

pregar o evangelho, você precisará de uma certa dose de coragem. Coragem para entrar numa 

favela, num hospital, numa penitenciária, num sítio ou numa fazenda desconhecida e lá 

testemunhar de JESUS para pessoas que você nunca ouviu, sem saber qual será a reação deles. 

 A sua vida de adolescente cristão, também está precisando de coragem para testemunhar 

a favor de seu líder JESUS na escola, no cursinho, na faculdade e no trabalho? Dobre os seus 

joelhos e peça coragem ao SENHOR para que você possa ser o verdadeiro discípulo que DEUS 

quer que você seja. Se JESUS veio trazer coragem para o apóstolo Paulo, o ESPIRITO SANTO 

DE DEUS também pode trazer coragem para você. Não é maravilhoso poder receber uma dose 

extra de coragem direto do ESPÍRITO SANTO? 

 Essa benção está à sua disposição. É só se ajoelhar e pedir. 
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Seis de Junho 

Consciência Pura 

 Por isso também me esforço por ter sempre consciência 

pura diante de DEUS e dos homens. Atos 24:16 

 A vida de cada adolescente é um desafio diário e o primeiro desafio é sair da cama 

quentinha em pleno inverno para se trocar, comer e sair para vencer sua primeira batalha que é 

estudar. Existe uma geração de adolescentes que não conhece o significado da palavra esforço e 

eles não se levantam, não se movimentam e não vão estudar. Esses adolescentes serão um problema 

eterno para seus pais, são o alvo preferido dos traficantes, dos donos de antros de prostituição e 

farão a eterna alegria dos donos de bares.  

 O segundo desafio dos adolescentes é voltar para a casa e cumprir sua missão de ajudar 

sua família. Creio firmemente que a imensa maioria dos adolescentes não tem uma empregada em 

suas casas que faça tudo por eles. Talvez alguns poucos tenham uma faxineira que vai a sua casa e 

deixa tudo pronto uma vez por semana. Não faço a menor ideia de como seus pais estão te 

educando, mas minha mãe me ensinou a lavar banheiro, cozinha, limpar os inúmeros vidros de 

todos os apartamentos que morei antes de sair de casa, sempre fez parte de minha rotina de 

trabalho toda à semana. Sempre fazia uma parte do serviço na quinta de tarde e a outra metade 

fazia na sexta de tarde e quando o sagrado dia de sábado chegava ao pôr do sol,  estava pronto para 

receber o sábado do SENHOR e feliz por ter ajudado minha família com essa missão. 

 Não sei se seus pais adotaram o mesmo estilo de educar que os meus, mas se eles ainda 

não o fizeram, estão perdendo a oportunidade de te preparar para sua vida hoje e para sua vida 

futura. Confesso que minha mãe não me ensinou a cozinhar e até hoje eu lamento não ter 

aprendido com ela, pois ser um bom faxineiro e um bom cozinheiro te ajuda e muito na caminhada 

da vida. 

 Creio que o seu terceiro desafio, depois de ajudar sua família, é parar para colocar seus 

estudos, seus trabalhos ou tarefas em dia, ler, entender, escrever, montar sua estratégia de estudos 

para tentar ficar entre os melhores e mais aplicados alunos da sua classe. Se você estuda numa 

escola pública, os bons cursinhos particulares irão procurá-lo no terceiro ano do ensino médio com 

propostas de bolsa integral para você complementar sua formação num colégio melhor que o seu. 

Caso você passe, você deve usar a camiseta deles e autorizar a publicação de seu nome nas mídias 

sociais de seu colégio. Aconteceu dessa forma com minhas duas filhas, pois elas montaram suas 

estratégias de estudo para ficar entre as três primeiras da sala e as duas conseguiram bolsas de bons 

cursinhos de Curitiba. 

 Levantar cedo, ir à escola, ajudar em casa, se esmerar nos estudos, estagiar, trabalhar, se 

formar, namorar, ir para academia, montar seu futuro negócio, ser um excelente empregado 

depende de esforço, empenho, luta e determinação. Sem isso, você não chegará a lugar nenhum. 

As vezes este esforço é espiritual. O apóstolo Paulo usou nosso verso de hoje em sua defesa perante 

os judeus. Ele se esforçava para manter a sua consciência pura diante de DEUS e dos homens. Não 

seria esse um bom motivo para você se esforçar no âmbito espiritual? Manter uma consciência pura 

diante de DEUS e dos homens é um excelente desafio, tanto para mim como para você. Vamos 

encarar mais esse? Que o SENHOR nos ajude a manter nossa consciência a pura. Oremos por 

isso. 
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Sete de Junho 

Acusações Sem Provas 

 Comparecendo este, rodearam-nos os judeus que haviam 

descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra 

ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Atos 25:7 

 Se existe alguém nas Escrituras Sagradas e mais particularmente no Novo Testamento que 

teve que testemunhar de sua fé, esse alguém foi o apóstolo Paulo. Paulo foi trazido do judaísmo 

para a igreja cristã através do encontro com JESUS na estrada de Damasco e este mesmo JESUS 

tinha vários planos para a vida de Paulo quando ele O aceitasse como seu Salvador. Ele deveria 

pregar aos judeus, pois ele era fariseu, era um líder espiritual dos judeus e também seu testemunho 

chegaria aos gentios.  

Dois grupos totalmente distintos de pessoas deveriam ser atingidos pelo testemunho de 

Paulo e dessa forma JESUS estava ainda dando aos judeus a oportunidade de ouvir e ver o que 

ELE havia feito na vida de um judeu igual a eles e para os gentios seria uma oportunidade única de 

ver como JESUS pode transformar a vida de um homem que chegou a perseguir os cristãos e agora 

defendia JESUS e seus seguidores. Paulo era um testemunho vivo do quanto JESUS pode 

transformar radicalmente a vida das pessoas.  

Nosso verso de hoje vai falar de algo extremamente sério que fizeram contra Paulo e por 

conta disso este servo de DEUS foi levando injustamente a diversos tribunais de seu tempo. Esse 

algo sério é acusar sem poder provar. 

Para mim a base do relacionamento entre as pessoas é uma virtude de caráter chamada 

verdade.  Falar a verdade, ser uma pessoa verdadeira, não mentir em hipótese alguma é uma 

questão de princípios de vida de um adolescente cristão. Os dez imutáveis princípios que devem 

ser à base de seu relacionamento com DEUS e com o seu próximo são tão importantes para DEUS 

que ELE mesmo fez questão de escrevê-los numa tábua de pedra para deixar bem claro que eles 

seriam eternos e os entregou a Moisés, como norma máxima de seu caráter. 

Quando você acusa alguém e não pode provar, você quebra um desses dez princípios da 

lei de DEUS e dessa forma você acaba se tornando a espécie de pecador que ama pecar. Uma coisa 

é pecar por ter a natureza pecaminosa e hereditária, outra coisa é ser um cristão convicto e mesmo 

assim brincar com a mentira e o que é pior, gostar de mentir. Não dirás falso testemunho contra o 

teu próximo está escrito pelo dedo de DEUS, na Lei de DEUS em Êxodo 20:15. Abra sua Bíblia 

e confira para ter a certeza de que está escrito.  

Estes dez princípios que devem nortear seu relacionamento com DEUS e o seu próximo, 

estão todos escritos de forma bem clara em Êxodo 20. Você adolescente de DEUS conhece os dez 

princípios, os eternos dez mandamentos da Lei de DEUS? Que tal abrir a Palavra de DEUS lá em 

Êxodo 20 e revê-los? Que você possa tomar tempo para aprender a cada dia mais e mais com a 

eterna Palavra de DEUS e com a maravilhosa lei da liberdade.  

Quanto mais você se dedicar a aprender os ensinamentos da Palavra de DEUS, mais e 

mais você se encontrará apto para dar um bom testemunho de sua fé.  
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 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 Junho 

Por um Pouco 

 Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por um pouco me 

persuades a me fazer cristão. Atos 26:28 

 Depois de testemunhar de JESUS perante as autoridades, como os governadores Felix e 

Festo, o Senhor preparou o caminho para Paulo testemunhar perante o rei Agripa. DEUS havia 

escolhido Paulo para, entre outras missões, também testemunhar entre os reis, os governadores, os 

presidentes, ou seja, entre as pessoas investidas de autoridade. 

 Paulo era judeu culto e estudado e DEUS o capacitou para falar DELE para as autoridades. 

Creio que você adolescente do SENHOR JESUS tem a nobre missão de estudar. Estudar, se 

formar, se capacitar não tem a ver só com ganhar dinheiro, comprar casa, carro, celulares poderosos 

e televisores de última geração. DEUS precisa dos adolescentes que estudam hoje para darem um 

bom testemunho entre os seus professores, mestres e amigos, pois pode ser que num futuro bem 

próximo, você será um médico, um engenheiro, um economista, um professor, um mestre, um 

doutor, um contador, um advogado e o SENHOR precisará de seu testemunho para atrair estas 

pessoas cultas que também precisam ouvir da maravilhosa Salvação que há em CRISTO JESUS.  

 Creio que nenhum outro personagem da Bíblia teve a cultura bíblica que Paulo tinha. 

Como todo menino judeu de seu tempo, ele se esmerou em conhecer os cinco primeiros livros da 

Bíblia ou a lei como os judeus chamam o Pentateuco. Ao longo de sua adolescência e de sua 

juventude, ele com certeza também se aprofundou nos demais livros e por isso Paulo foi quem foi.  

 Para seu conhecimento o menino judeu chegava aos doze anos com a missão de decorar 

todo o Pentateuco e Paulo aproveitou bem sua infância para estudar como nunca a Palavra de 

DEUS. Com este tempo de empenho, mais o tempo dispendido na adolescência e juventude, Paulo 

se torna um erudito no conhecimento da Palavra de DEUS.  

 Ao longo de sua defesa em favor de JESUS e do evangelho, Paulo contou ao rei Agripa a 

sua história como líder da igreja judaica. Ele falou claramente que ele perseguiu os cristãos e 

mediante sua autorização e com o apoio integral dos sacerdotes, vários cristãos haviam sido mortos. 

Sem o conhecimento de JESUS, Paulo acreditava que estava fazendo o que era certo. Paulo avança 

em sua defesa e fala de seu encontro com JESUS no caminho de Damasco e agora como resultado 

desse encontro, ao invés de perseguir e matar, ele se torna um servo de DEUS para levar a bendita 

salvação em CRISTO JESUS. 

 O rei Agripa ouve tudo e conforme nosso verso de hoje, por pouco ele também aceita a 

JESUS como seu Salvador e Senhor. Muitos adolescentes ao redor do mundo também tiveram a 

mesma chance de aceitar JESUS como teve o rei Agripa, mas eles, a exemplo de Agripa, deixam 

sua entrega para depois. Como ninguém sabe o seu futuro, talvez a maior oportunidade da vida 

desses adolescentes já tenha passado e eles a perderam e o que é pior, para sempre. Você que me 

honra com sua leitura, já entregou sua vida nas mãos do SENHOR JESUS ou vai esperar um pouco 

como o rei Agripa? Pense seriamente nesse recado que a Palavra de DEUS acabou de te dar hoje. 

Tenha um lindo dia na companhia do ESPIRITO SANTO DE DEUS.  
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Nove de Junho 

De quem eu sou e a quem eu sirvo 

 Porque, esta mesma noite, um anjo de DEUS, de quem eu 

sou e a quem sirvo, esteve comigo. Atos 27:23 

 O capítulo vinte e sete de Atos vai nos levar para os caminhos que Paulo teve que seguir 

até chegar a Itália, uma vez que ele havia apelado para Cesar e teria que se encontrar com ele em 

Roma.  

 Andar de navio, principalmente nos tempos de Paulo, era algo de meter medo nos mais 

corajosos. Como este era o meio de chegar à Itália, não restou alternativa para este servo de DEUS. 

Paulo previu que a viagem seria “trabalhosa com dano e muito prejuízo, não só de carga, mas 

também de nossa vida”. Atos 27:10. 

 Numa viagem que tinha tudo para ser bem tranquila, adivinhe o que apareceu no meio do 

trajeto para tornar essa viagem um pouco mais animada? Veja o que nos diz a Palavra de DEUS: 

“Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha, um tufão de vento, chamado 

Euroaquilão e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a 

manobra e fomos nos deixando levar”.  

 Não sei se você já viajou ou não de navio, mas imagine a seguinte situação: você está lá 

dentro do navio, viajando tranquilo, comendo e bebendo, vendo a paisagem, quando do nada, um 

tufão invade o navio a ponto do comandante não ter o que fazer e deixar o barco seguir à deriva, 

sem rumo certo. Quando pensamos que em algum momento da vida de missionário do apostolo 

Paulo, ele podia curtir e relaxar, nos enganamos plenamente.  

 Queria extrair algumas lições espirituais bem importantes desse incidente acontecido com 

Paulo. A primeira delas é que a vida dos adolescentes cristãos não é um mar de rosas. A segunda 

lição é a que as provações, se ainda não chegaram na sua vida, pode ter certeza absoluta que elas 

virão. Se você quiser se manter fiel nos caminhos do SENHOR prepare-se para as provações e 

dificuldade. A terceira lição é que mesmo fazendo a obra do SENHOR, se doando no serviço em 

prol do evangelho, Paulo teve que enfrentar frio, chuva, tufão, fome e até um naufrágio. Não espere 

ausência de dificuldades, pois elas virão e você em plena adolescência de sua vida terá que encará-

las. A quarta lição é que quando DEUS está do seu lado, quando ELE faz parte da sua vida e você 

faz parte da vida de DEUS, você pode acalmar toda uma multidão ao dizer o que Paulo disse aos 

viajantes, como está escrito em nosso verso de hoje: “Porque esta noite, um anjo de DEUS, de 

quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo”. Atos 27:23 

 As provações, ao contrário do que muitos adolescentes pensam, não servem somente para 

te testar. Elas servem para fortalecer o seu caráter, e quanto mais forte elas forem, mais você 

precisará mostrar dependência de DEUS para superá-las. Quando um adolescente se acha o bom, 

o forte, o todo poderoso, ele geralmente não resiste às provações e cai. Na esfera espiritual quanto 

mais você se achar o tal, mas fácil será sua queda. O segredo é confiar plenamente no SENHOR e 

suportar com ELE todas as suas futuras provas. 

 Como Paulo você teria coragem de dizer em qualquer ambiente que você pertence 

inteiramente a CRISTO JESUS? Afinal de contas, de quem você é e a quem você serve? 
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Dez de Junho 

Tempo de Amar 

 Paulo foi visita-lo e orando, impôs-lhes as mãos e os 

curou. Atos 27:8 

 Paulo continuava sua viagem para Roma, quando uma tragédia aconteceu. Vamos deixar 

que a Palavra de DEUS te conte qual foi: “Dando porém num lugar onde duas correntes se 

encontravam, encalharam ali o navio; a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela 

violência do mar. O parecer dos soldados era que se matassem os presos, para que nenhum deles, 

nadando, fugissem. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo impediu-os de o fazer e ordenou que 

os que soubessem nadar fossem os primeiros a se lançar ao mar e alcançar a terra. Quanto aos 

demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros, em destroços do navio. E foi assim que todos se 

salvaram em terra.  

 Se existe alguém nesse mundo que enfrentou de tudo um pouco por conta da missão de 

pregar o evangelho, esse alguém com certeza foi o apóstolo Paulo. Fome, sede, privação, 

chicotadas, apedrejamento e não foram nem uma ou duas vezes que esses incidentes fizeram parte 

de sua vida e sim várias vezes.  

Não sei se você já parou para pensar como é fácil ser cristão em nosso país? Não tem 

ninguém te impedindo de professar a sua fé, de ir à sua igreja, não tem nenhum soldado te 

controlando para saber onde você está indo e o que irão fazer, não tem nenhuma fogueira acesa 

para queimar cristãos e muito menos existem leões mortos de fome em algum estádio de futebol, 

prontinhos para devorar os cristãos como acontecia no tempo de Roma. Você não vê navios de 

cristãos fugindo de governos tirânicos e depois afundarem no mar, você não vê cristãos em nosso 

país sendo apedrejados ou fuzilados. Você e eu temos que agradecer os tempos de paz que estamos 

vivendo, pois perto da volta de JESUS, conforme suas palavras escritas pelo seu discípulo Mateus 

no capítulo vinte e quatro, os últimos acontecimentos da história deste mundo não serão nada 

fáceis.  

Paulo e Silas, companheiros de viagem e de ministério, chegaram a uma ilha chamada 

Malta e a Palavra de DEUS nos diz em Atos 28:2: “Os bárbaros trataram-nos com singular 

humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caia 

e por causa do frio”. Depois do incidente onde uma cobra mordeu Paulo e os nativos pensaram 

que ele iria morrer, o principal homem da ilha chamado Públio, recebeu a todos e hospedou-os 

por três dias. Depois de tanta demonstração de carinho e de humanidade, chega a vez de Paulo 

devolver uma parte do que havia recebido e curou o pai de Públio e os demais doentes da ilha. 

 Algumas lições espirituais para sua vida extraímos daqui. A primeira delas é que às vezes 

recebemos carinho de estranhos e ficamos na defensiva. Muitas vezes pessoas estranhas a nós irão 

nos surpreender demonstrando carinho conosco. Nesse caso seja educado e agradeça a ela e a 

DEUS por tê-la colocado no seu caminho. A segunda lição é que quando damos carinho, amor, 

interesse pelo nosso próximo, geralmente tudo o que damos acabamos recebendo de volta em 

bênçãos na sua vida e não estou falando de bênçãos materiais e sim espirituais como paz, harmonia, 

carinho, amor e etc.  

 Uma fogueira acesa, uma hospedagem e uma chuva de curas na ilha. Gentileza gerou 

gentileza, carinho gerou carinho e amor gerou amor. Tempo de amar. Todo dia é tempo de amar. 

Não perca a chance de amar seu próximo hoje. Feliz dia com JESUS. 
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Onze de Junho 

Separado para o evangelho 

 Paulo, servo de JESUS CRISTO, chamado para ser apóstolo, 

separado para o evangelho de DEUS. Romanos 1:1 

 A partir de hoje estaremos começando a meditar num dos livros mais fantásticos da Palavra 

de DEUS. O livro de Romanos inaugura as famosas epístolas ou cartas de Paulo as igrejas cristãs 

que existiam em sua época. Este livro tem apenas dezesseis capítulos, mas graças a tanta sabedoria 

e conhecimento que DEUS deu ao apóstolo Paulo, você, adolescente de DEUS, realmente irá 

aprender e expandir seu conhecimento da Palavra de DEUS. 

 Todas as epístolas ou cartas de Paulo com exceção da Epístolas aos Hebreus, sempre 

começam invariavelmente com a sua apresentação e sua saudação e o primeiro verso de Romanos 

não podia ser diferente.  

 Se te dessem a oportunidade de se apresentar na sua igreja, no seu colégio, no seu cursinho 

ou mesmo no seu ambiente de estágio profissional ou mesmo na empresa que porventura você 

trabalhe, o que você falaria de você mesmo? Talvez você diria que é solteiro(a), simpático(a), 

inteligente, bonito(a), especializado em celular, jogos eletrônicos e redes sociais e quem sabe 

também dissesse que você é tímido ou extrovertido e para finalizar, você talvez arriscasse a dizer o 

time que você torce, se é que torce por algum. 

 Você já parou para meditar e quem sabe até escrever sobre quem você é de verdade? Se 

você nunca fez isso te convido a fazer uma redação com o seguinte título: Quem sou eu? E ali você 

começaria a escrever sua origem, sua cidade natal, o dia de seu nascimento, o nome de seus pais, 

sua infância, seus gostos, seus hábitos, suas escolhas, seus sonhos, seus projetos de estudo e de 

trabalho, as virtudes que você quer encontrar no seu futuro namorado(a), seus planos de morar no 

exterior, seus projetos de férias, seu relacionamento com seus pais, amigos e irmãos de sangue e 

irmãos de fé.  

 Inclua nessa redação os seus defeitos de caráter que com certeza você tem e que gostaria 

de mudar com a graça de JESUS e com os joelhos no chão. Escreva também as virtudes que te 

tornam a pessoa incrível que você é e aquelas virtudes que com a graça de DEUS e os joelhos no 

chão você também quer possuir. Depois de terminar essa redação, ore ao SENHOR para que ELE, 

através de sua graça, o transforme num adolescente segundo o coração de DEUS. 

 Nesta sua redação provavelmente você não se apresentou como servo de DEUS e se fez 

isto gostaria de lhe dar os parabéns. O apóstolo Paulo se apresenta como um servo de JESUS 

CRISTO, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de JESUS. Isso é que é um 

currículo inteiro com apenas algumas poucas palavras.  

 Paulo sabia exatamente quem ele era, quem e para que o SENHOR o havia chamado. Não 

havia dúvida na cabeça de Paulo. Ele tinha certeza absoluta de quem era e de qual seria sua missão 

na obra de DEUS. Você sabe qual o plano de DEUS para a sua vida? Você já orou ao SENHOR 

perguntando a ELE sobre isso? Quer saber quais os sonhos de DEUS para sua vida? Que tal dobrar 

os seus joelhos e perguntar ao seu CRIADOR quais os planos DELE para sua vida? Q ue tal 

ser um servo de DEUS? 
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Doze de Junho 

Chamados para serdes santos 

 A todos os amados de DEUS que estais em Roma, chamados 

para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de DEUS, n osso 

PAI e do SENHOR JESUS CRISTO. Romanos 1:7 

 Depois de se apresentar como um servo de DEUS, Paulo se dirige carinhosamente aos 

cristãos romanos como amados de DEUS.  Que transformação fantástica fez JESUS na vida do 

apóstolo Paulo. Antes de ter um encontro com JESUS no caminho de Damasco, Saulo, seu antigo 

nome, saia sempre de Jerusalém com cartas e ordens dos líderes judaicos para, se preciso fosse, até 

matar os cristãos. Foi Saulo que consentiu a morte do diácono Estevão, ele entrava a força na casa 

dos cristãos, os prendia, os arrastava para fora e por apenas uma ordem sua esses servos de DEUS 

ficavam vivos ou morriam por amor a JESUS. Se não fosse aquele encontro com CRISTO, Paulo 

seria mais um líder judeu a perseguir os cristãos e como ele surgiria muitos.  

 Mas JESUS CRISTO teve compaixão, misericórdia e interesse em Saulo e aquele caminho 

de Damasco, aquela luz no seu rosto, aquela conversa com Saulo, fizeram tanta diferença na vida 

do apóstolo que aqueles hereges judeus, que agora atendiam pelo nome de cristãos, são chamados 

por Paulo de amados de DEUS. Conseguiu enxergar como é real a mudança que acontece quando 

as pessoas se encontram com JESUS em algum momento de sua vida? Você já se encontrou com 

JESUS? Ele já transformou a sua vida? 

 JESUS chegou à vida de Saulo e a mudança foi tão radical que nem o velho nome ele quis 

mais e agora, como cristão, ele queria ser conhecido como Paulo. Saulo era para os judeus e Paulo 

era para os cristãos. O velho Saulo morreu quando conheceu a JESUS e o novo Paulo nasceu 

também quando conheceu a JESUS. Creio que inspirado em Paulo, JESUS um dia nos dará um 

novo nome e esse nome você só irá saber quando receber de JESUS uma pedrinha branca com 

seu novo nome nela, quando JESUS e você estiverem para sempre na eternidade depois de Sua 

volta a esta terra.  

JESUS chega na vida de cada adolescente para mostrar que sem ELE, você está se dirigindo 

para um caminho sem volta e com ELE você tem um destino certo, um porto seguro chamado 

Nova Jerusalém.  

Os cristãos amados de Roma tinham recebido um chamado especial e nosso verso de hoje 

diz de forma bem clara que eles foram chamados para serem santos. Quando adolescentes ouvem 

a palavra santo, creio que vem à sua mente as imagens de escultura simbolizando homens e 

mulheres do passado e que hoje aparecem sempre que há uma procissão em dias sagrados. O 

conceito bíblico de santidade não tem nada a ver com imagens de escultura, mesmo porque na lei 

de DEUS isso é pecado, mas santidade significa separado para um propósito especial. 

DEUS ainda chama hoje adolescentes para serem santos, pois DEUS tem um plano 

especial na sua vida que é mostrar, pelos seus atos e seu testemunho, quem é JESUS na sua vida. 

Se sua vida como adolescente de DEUS ainda não está refletindo JESUS, então seria muito bom 

repensar a quantas anda a sua vida espiritual. Ore ao SENHOR para que sua vida seja um continuo 

caminhar na estrada da santificação. Esse era o desejo de Paulo para os cristãos romanos e tenho 

certeza de que DEUS quer o mesmo para você. 
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Treze de Junho 

Você sente vergonha de JESUS? 

 Pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de 

DEUS para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e 

depois do grego. Romanos 1:16 

 Não sei se você já havia lido este versículo de Romanos, mas muito provavelmente você já 

deve ter ouvido algum professor ou mesmo algum pastor ter mencionado o mesmo em algum 

sermão. 

 Se você quiser ler de novo, te sugiro pegar uma caneta vermelha ou mesmo uma caneta 

preta e sublinhá-lo em sua Bíblia. No dia em que te perguntarem onde está escrito na Palavra de 

DEUS a melhor definição que você já ouviu sobre evangelho, você irá se lembrar da dica desta 

meditação e irá abrir a sua Bíblia em Romanos 1:16. Marcando essa passagem na sua Bíblia você 

vai poder mostrar como o apóstolo Paulo conseguiu definir muito bem o conceito de evangelho 

que é o poder de DEUS para a salvação de todo aquele que crê. 

 O evangelho, ou seja, as boas novas da salvação em CRISTO JESUS também é o próprio 

poder de DEUS para um grupo especial de pessoas e elas são descritas como os seres humanos 

que tem fé. Para a grande maioria da humanidade o evangelho ainda nem chegou aos seus ouvidos 

e para muitos que já ouviram, eles o descartaram por pura falta de fé. A Palavra de DEUS nos diz 

coisas incríveis sobre a fé e entre elas destaco um famoso e conhecido verso: “Sem fé é 

IMPOSSÍVEL agradar a DEUS”. Conseguiu enxergar o tamanho do IMPOSSÍVEL? O evangelho 

é o poder de DEUS para a salvação de todo aquele que crê e se você em plena adolescência já 

entregou sua vida ao SENHOR JESUS, foi batizado nas águas e hoje pode curtir uma vida plena e 

abundante em JESUS é porque você tem fé e, portanto, aproveite para agradecer hoje a DEUS 

pelo dom da fé em CRISTO JESUS que um dia DEUS PAI plantou em seu coração. 

 Para mim a grande ênfase do verso, além da definição maravilhosa da palavra evangelho, 

é o foco na palavra envergonho. É normal na adolescência se sentir envergonhado quando se trata 

de se posicionar ao lado de JESUS, mas se você tiver uma virtude em seu caráter chamada coragem, 

você não terá a menor dificuldade em se posicionar do lado de JESUS. 

 Fico imaginando que os adolescentes que andam nos caminhos do inimigo têm uma 

facilidade muito grande em se posicionar do lado do erro.  Nenhum adolescente declaradamente 

do inimigo, fica orando, louvando e engrandecendo o nome de DEUS, pois ele decidiu seguir os 

caminhos do inimigo e ele sequer cogita de fingir que é um cristão. Ele pertence ao inimigo e não 

tem nenhum problema em se posicionar desta forma. 

 Lamentavelmente o que vemos e com muita frequência, são adolescentes que se dizem 

cristãos e que testemunham publicamente com o levantar de mãos dizendo que são do SENHOR, 

mas as músicas que eles ouvem em seu dia a dia exaltam apenas a velha serpente que é o diabo ou 

Satanás. Esses mesmos adolescentes jogam jogos eletrônicos recheados de tiro, morte, sangue e 

violência e os filmes e novelas que eles assistem e confessam que assistem normalmente tem sempre 

muita bruxaria, satanismo, espiritismo, comunicação com mortos, duendes, fadas, vampiros e 

outros demônios. Você pertence a JESUS ou tem vergonha de seu LÍDER? Pense nisso e repense 

suas escolhas. Feliz dia. 
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Quatorze de Junho 

O Justo Viverá Pela Fé 

 Visto que a justiça de DEUS se revela no evangelho, de fé 

em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé.  Romanos 1:17 

 Ao reler o livro de Romanos mais uma vez e agora extremamente motivado para escrever 

muitas meditações para adolescentes, agradeço a DEUS por tanta sabedoria e inspiração que ELE 

concedeu ao apóstolo Paulo. Ontem vimos a definição de evangelho e aprendemos como nos 

posicionar ao lado do SENHOR e não ter vergonha de quem sempre nos amou.  

 Ao abrir a Palavra de DEUS hoje, em pleno sábado do SENHOR, estou com minha 

esposa numa cidade catarinense chamada Pomerode e acabei de tirar as folhas amarelas e secas de 

um vaso de flores que ficam junto às janelas dos quartos da confortável pousada em que ficamos 

hospedados. Quando sentei na cama e abri a Palavra de DEUS, encontrei uma das maiores 

verdades encontradas na Palavra de DEUS: “o justo viverá pela fé”. Quando terminei de ler, me 

lembrei de outra verdade não menos importante: “Sem fé é impossível agradar a DEUS”.  

 Você adolescente precisa entender definitivamente que sua vida espiritual precisa de fé.  

Você precisa orar ao SENHOR quando quiser conseguir um futuro namorado(a).  Você precisa 

de fé quando sonha em cursar uma universidade pública e, tendo a certeza absoluta que seus pais 

não podem em hipótese nenhuma pagar uma faculdade particular, você encontra forças para 

ajoelhar e pela fé em JESUS você ora, você clama, você chora, você se compromete a estudar de 

forma sobrenatural e espera inteiramente que pela fé o SENHOR ouça o seu clamor. 

 Você vive pela fé quando você vê se aproximar o seu último ano de faculdade e mesmo 

com a crise financeira que está abalando nossa nação, você se humilha diante do SENHOR e clama 

por misericórdia e espera pela fé que o SENHOR mais uma vez ouça o seu clamor. Consegue 

imaginar a sua vida sem fé? Consegue viver sem essa força maravilhosa que veio de graça para você? 

Com certeza você que é do SENHOR nunca se imaginou vivendo sem fé. 

 Enquanto adolescentes que não conhecem ao SENHOR vão vivendo de seu jeito e vão 

galgando posições na vida, você que é do SENHOR pode contar com a fé do SENHOR em você 

e a fé no SENHOR para serem suas legítimas aliadas na realização de todos os seus sonhos.  

 Leve para sempre esse verso para sua vida. Enquanto o mundo precisa ver para crer, você 

não precisa ver nada, pois você crê que DEUS proverá tudo o que você precisa para ter uma vida 

digna e descente. Enquanto a grande maioria de seus amigos não sabe de onde vieram, não sabem 

por que estão aqui e muito menos para onde estão indo, sua fé em DEUS e a confiança na sua 

Palavra já lhe trouxeram respostas para todas estas perguntas.  

 DEUS irá honrar no futuro como honrou no passado todas as Suas promessas e para 

acreditar que ELE irá cumprir o que prometeu, mais uma vez você precisará de fé. Tenha um dia 

da mais pura confiança no poder de DEUS. Use sua fé para isso. 
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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 Junho 

Idolatria e Depravação 

 A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão 

dos homens que detém a verdade por injustiça. Romanos 1: 18 

 Oro diariamente ao SENHOR pedindo inspiração para poder extrair da maravilhosa 

Palavra de DEUS uma meditação que vá ao encontro de sua necessidade. Você como adolescente 

de DEUS precisa aprender a cultivar o hábito diário de ler ou estudar uma porção da Palavra de 

DEUS. Precisa se habituar a orar por você, por seus pais, seus irmãos, sua grande família, amigos 

e por todas as pessoas que você pretende trazer para JESUS. Elevar sua voz diariamente para louvar 

o SENHOR também deverá fazer parte diária de sua conexão com o SENHOR. Quando você 

conseguir entender a importância da conexão diária com o SENHOR, você não conseguirá ficar 

sem ela.  

 A Palavra de DEUS hoje ao longo de apenas quinze versículos vai trazer a explicação de 

algo que hoje em dia está se tornando comum, mas nem por isso deve ser considerado como 

normal. No plano original de DEUS para a humanidade, existiu um Adão e uma Eva. ELE criou 

um homem e uma mulher e quando os juntou nós chamamos isso de casamento. Quando DEUS 

juntou Adão e Eva, Ele tinha em mente a família perfeita, pois existia um homem e uma mulher e 

no futuro viriam os filhos biológicos dessa união. 

 Você poderá vasculhar a Palavra de DEUS de Gênesis ao Apocalipse e nunca verá DEUS 

criando o homem para se relacionar sexualmente com outro homem e DEUS nunca criou uma 

mulher para se relacionar sexualmente com outra mulher. DEUS nunca criou uma dupla para 

construir uma família. DEUS criou um casal e sempre que penso em casa, sempre lembro de um 

homem e uma mulher. Esse é o plano e a criação de DEUS. Quem deve ter criado as duplas são 

os empresários que organizam jogos de tênis, ping pong, pebolim, duplas de praia, remo, entre 

outros, pois todos estes jogos são para serem jogados em duplas. 

 Apesar de estar virando moda e quase ninguém mais se impressionar com meninas 

adolescentes namorando e tendo relações sexuais com outras meninas adolescentes, apesar de se 

multiplicarem o número de meninos adolescentes que estão namorando e também transando com 

outros meninos adolescentes, a Palavra de DEUS tem um nome para essas atitudes anormais, ela 

chama isso de depravação sexual. 

 Vamos ler juntos as palavras do inspirado apóstolo Paulo a partir do verso 23 do primeiro 

capítulo de Romanos: “E mudaram a glória de DEUS incorruptível em semelhança de imagens de 

homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, DEUS entregou tais 

homens a imundície pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo 

entre si. Pois eles mudaram a verdade de DEUS em mentira, adorando e servindo a criatura, em 

lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou DEUS a 

paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por 

outro contrário à sua natureza. Semelhantemente, os homens também deixaram o contato natural 

com a mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com 

homens e recebendo em si mesmos a merecida punição.  A Palavra de Deus fala por si”. 
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     Dezesseis de Junho 

     O Perigo de Julgar 

 Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem 

quer que seja, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, 

pois praticas as próprias coisas que condenas. Romanos 2:1 

 Se você adolescente quiser viver bem, ser sábio, fazer boas escolhas na sua vida e ser bem 

sucedido em tudo o que você fizer, então te aconselho a fazer da Palavra de DEUS o seu manual 

de vida. Nenhum, mas nenhum outro livro é tão completo e nenhum tem o poder divino para 

transformar vidas como a Palavra de DEUS. Na Bíblia, você encontrará salmos, profecias, histórias, 

conselhos, admoestações, repreensões, orientações que se forem bem atendidas irão tornar sua 

vida plena e abundante.  

 O apóstolo Paulo hoje está te presenteando com uma norma, uma regra ou uma dica que 

você pode e dever adotar como uma das bases de sua filosofia de vida. Você ainda na adolescência 

precisa já ir pensando na sua filosofia de vida, ou seja, no estilo de vida que você quer viver para o 

resto de sua vida e muito dessa sua filosofia você aprenderá na prática, vivendo e convivendo 

diariamente com seus pais. A casa onde seus pais moram, o jeito deles se relacionarem um com o 

outro, a forma carinhosa ou não como seu pai trata sua mãe e vice versa, a forma como eles te 

educam, a comida que você come, as férias que vocês curtem, a igreja que você frequenta, os 

empregos que seus pais têm, a forma como eles se relacionam com os seus irmãos e cunhados, 

com irmãos de igreja, com estranhos na rua, são parte da filosofia de vida de seus pais e que direta 

ou indiretamente afeta você. 

 O apóstolo Paulo está te ensinando duas importantes lições quando você leu o nosso verso 

de hoje: a primeira está bem clara, pois ele diz que você não deve julgar o seu próximo. Quando 

seres humanos julgam, eles julgam pela aparência, pois ninguém conhece de verdade o que passa 

na mente de seu próximo. Vamos a um exemplo: você vê um aluno novo chegando no seu colégio 

com roupas bem simples, você julga imediatamente que o novato é um pobre e procura mais do 

que depressa nem se aproximar dele, por não ter o mesmo nível social que você. Você sequer se 

digna a procurá-lo, fazer amizade, perguntar se sua família está passando por alguma dificuldade 

financeira e em nenhum momento você cogita de doar parte de suas boas roupas para atender uma 

necessidade dele. Você o jugou e pretende de todas as formas evitá-lo. Isso é ruim e o apóstolo 

Paulo te diz que essa sua atitude é indesculpável.  

 A segunda dica de vida que o apóstolo Paulo tem para você tem a ver com o princípio da 

coerência. Quando você julga o seu próximo e faz exatamente aquilo que você está julgando, então 

você não tem a menor moral para falar e julgar quem quer que seja, pois sua vida não serve de 

modelo para ninguém. Para falar de alguém, e tomara que esse falar seja somente para aconselhar 

e não julgar, você precisa viver o que você prega. Sabe qual o principal motivo que me levou aceitar 

JESUS CRISTO como meu Salvador e SENHOR? Pois ELE é a única pessoa que sempre viveu 

tudo aquilo que ELE pregou. JESUS CRISTO foi, é e sempre será meu único modelo de vida 

coerente. A coerência é uma virtude e tendo JESUS CRISTO como seu modelo, passe a incorporar 

a coerência no seu estilo de vida e no seu caráter. Hoje é um dia muito propício para você e eu 

agradecermos a DEUS por inspirados conselhos encontrados em Sua Palavra. 
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Dezessete de Junho 

Os Juízos Divinos 

 Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, 

e todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Romanos 2:12 

 A Palavra de DEUS é um livro realmente fascinante e se você adolescente de DEUS quiser 

saber verdades que ELE quer te ensinar diariamente, então não tem como você não abrir a Sua 

Palavra. 

 Quando você quer falar com DEUS, você se ajoelha, abre seu coração, pede, clama, chora, 

implora, agradece a DEUS e você sai do seu cantinho de oração com a certeza absoluta de que 

DEUS ouviu a sua prece. Além de sair com esta certeza, você também sabe que o seu DEUS 

responderá da melhor forma o que LHE convier, pois ELE é DEUS e ELE pode agir dessa forma 

e a solução de DEUS para sua oração com certeza será a melhor para sua vida. Quando você aceitar 

essa verdade, você receberá com naturalidade e sem reclamar todas as vezes que DEUS te disser 

não e também ficará extremamente feliz quando ELE disser sim e aprenderá a virtude da paciência 

quando ELE disser espere um pouco mais. Até onde sei, essas são as três formas simples de DEUS 

responder as suas preces. 

 Se quando você quer falar com o SENHOR, você O busca em oração, quando quando 

ELE quer falar com você, ELE irá te conduzir a Sua Palavra, pois Sua Palavra é a regra de fé do 

cristianismo. A Palavra de DEUS foi inspirada por DEUS e escrita por homens inspirados por 

DEUS e contém todas as verdades que DEUS quer que você adolescente aprenda. 

 Entre tantas verdades que DEUS quer que você aprenda, uma delas é que a salvação vem 

pela graça de DEUS. Sua salvação acontece no momento em que você aceita a morte de JESUS 

CRISTO na cruz do Calvário para pagar o preço de todos os seus pecados.  Você não precisa fazer 

nada além de aceitar o que JESUS já fez pela sua salvação. Não existe obra humana que tenha em 

si mesma o mérito que teve o sangue de JESUS. Somente o sangue de JESUS é quem perdoa os 

seus pecados, pois JESUS já fez tudo e exatamente por isso que sua salvação é pela graça e é de 

graça. A graça é um outro nome para o amor de DEUS. Se DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS 

ESPIRITO SANTO não te amassem, JESUS CRISTO não teria saído da glória para morrer em 

seu lugar. Não existe preço para a sua salvação, pois JESUS já pagou. Não tem o que você possa 

fazer para dizer que mereceu a sua salvação. Entenda para o resto de sua vida que sua salvação é 

um presente e isso se chama graça.  

 A segunda verdade que você vai aprender hoje e essa o apóstolo Paulo quis deixar bem 

clara para você é que existe um julgamento final de cada ser humano que já pisou e pisará nesta 

Terra e que por sinal já está em andamento conforme as profecias de Daniel e Apocalipse, desde 

vinte e dois de outubro de 1844 e neste julgamento o que será avaliado serão as suas obras. Se você 

que pertence ao SENHOR sabe muito bem o que é pecado e continua amando e vivendo 

deliberadamente na prática do pecado, então você será julgado de acordo com o seu conhecimento. 

Você sabe muito bem que pecado é transgressão da lei de DEUS e em Êxodo 20, você encontrará 

essa lei. Quem conhece a lei, será julgado por essa lei e quem não conheceu a lei, sem lei será 

julgado. Simples assim. Bom dia.  
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Dezoito de Junho 

Ouvir e Praticar 

 Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante 

de DEUS, mas os que praticam a lei, hão de ser justificados. 

Romanos 2:13 

 Muito provavelmente, apesar de você ser tão novo, já ouviu a famosa expressão muito 

falada por seus pais: “Entrou num ouvido e saiu no outro’. Geralmente seus pais estão tentando te 

ensinar algo muito útil, só que os seus pensamentos e principalmente os seus ouvidos não estão 

nem aí para o que está sendo falado. Quando seus pais terminam de te explicar, eles fazem aquela 

típica pergunta de prova final: Agora me diz o que você aprendeu? E sua reação é ficar com uma 

cara de paisagem e seu pai fica se perguntando se vale a pena te ensinar alguma coisa. 

 Ouvir e não praticar as coisas certas é a receita perfeita que sempre acompanham os 

adolescentes perdedores. Você que pertence ao SENHOR JESUS sabe que não deve ouvir as 

badaladas músicas da serpente. Seus pais já te orientaram, seus professores, seus líderes espirituais 

já te deram essa dica, mas você nem lhes deu bola? Você pode até ter escutado, mas existe uma 

gigantesca distância entre escutar e ouvir. E existe outra grande distância entre ouvir e praticar. Os 

adolescentes perdedores sempre escutam, pouco ouvem e nada praticam. Se praticassem não 

estariam internados em penitenciárias para menores ou casa de recuperação de drogados. 

 Talvez você que está nos áureos anos da adolescência com tantas facilidades tecnológicas 

ao seu dispor seja mais um dos viciados em vídeo games. Seus pais já falaram, sua família já te 

orientou, seus líderes espirituais já te contaram experiências incríveis de pessoas que se afundaram 

por conta desse vício e qual foi a atitude que você tomou? Já para analisar que estes jogos têm 

sempre um cunho de violência embutido, onde você só muda de fase se atirar e matar seus 

adversários virtuais? Já percebeu que alguns de seus amigos estão passando de ano no colégio 

enquanto você parou no tempo e no espaço? Você tem ideia de quantos objetivos, projetos, metas 

e sonhos de sua adolescência você jogou para o espaço em troca de horas atrás de um jogo de vídeo 

game? Talvez alguns de seus amigos já estão com um pé na universidade e você está ai tentando 

sair do primeiro ano do ensino médio e nem se toca que o culpado é você e o seu vício? 

 O apóstolo Paulo te deixa um conselho para sua vida: deixe de ser um mero ouvinte da lei 

de DEUS e das coisas que são corretas para ser um praticante dessa lei e das coisas corretas. Não 

dar ouvido aos sábios conselhos da Palavra de DEUS, de seus pais, de seus líderes espirituais, fazer 

de conta que não ouviu os recados claros e diretos que o ESPIRITO SANTO DE DEUS te mostra 

a cada dia irão te levar para o precipício de sua existência.  

 Continuar ouvindo e seguir a famosa filosofia: Tô nem aí, continuar fazendo o que você 

quer e não ouvir o que a Palavra de DEUS e principalmente seus pais tem a lhe ensinar, então se 

prepare para andar nos lamacentos e tortuosos caminhos do pecado e do abismo de sua vida. 

Quando você estiver por lá, nunca será tarde para voltar, mas o problema é que talvez você não 

tenha mais ninguém por perto para te tirar de lá. Exercite o escutar, o ouvir e principalmente o 

praticar. Não abandone a voz suave do ESPÍRITO SANTO DE DEUS. ELE é o seu consolador 

e ajudador. Feliz dia para você. 
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Dezenove de Junho 

Todos Pecaram 

 Pois, todos pecaram e carecem da glória de DEUS. 

Romanos 3:23 

 Se você ainda na sua adolescência cultivar um excelente relacionamento com JESUS, você 

também amará Sua Palavra. Quanto mais perto você estiver do SENHOR, mais perto você estará 

de Sua Palavra e quanto mais longe você estiver do SENHOR, mais longe você estará de Sua 

Palavra. Não tem como ser diferente. Quando nos apaixonamos por JESUS, mais queremos 

conhecer seus ensinamentos e principalmente viver o que aprendemos. A Palavra de DEUS é o 

presente que DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPÍRITO SANTO nos deixaram e é nesse 

manual de vida que você encontrará sabedoria celestial para viver de acordo com a vontade de 

DEUS. 

 A Palavra de DEUS te apresenta algumas verdades que você como adolescente precisa 

saber e uma das mais claras e transparentes verdades das Escrituras Sagradas está no nosso verso 

de hoje e se eu fosse você eu também sublinharia esta passagem na minha Bíblia. O livro de 

Romanos têm tantas passagens incríveis que muito provavelmente ele deverá ser o livro mais 

sublinhado de sua Bíblia quanto terminarmos nosso ciclo de meditações. 

 Um dia em pleno céu, um pensamento inexplicável e estranho começou a incomodar a 

mente de Lúcifer e ele começou a sentir inveja. Ele olhava para DEUS PAI, DEUS FILHO E 

DEUS ESPÍRITO SANTO, ele via como milhões de anjos os adoravam e um dia, ninguém sabe 

como e muito menos o porquê, esse pensamento da inveja chega ao coração de Lúcifer e 

inexplicavelmente ele começa a sentir uma vontade incontrolável de ser adorado. Ele que era o 

regente do coral do céu começou a pensar que seria muito bom ter anjos o adorando. No fundo 

ele queria ser adorado como uma quarta pessoa da trindade, mas um ser criando nunca teve e 

nunca terá o status da TRINDADE. Por conta dessa inveja horrorosa, ele começa a questionar a 

forma como DEUS administrava o céu, suas leis e seu maior ataque incidia sobre JESUS, pois ele 

sonhava em ser como JESUS era, mas nunca conseguiu e nunca conseguirá. Segundo Satanás ele 

poderia administrar melhor e começou a espalhar esse câncer para todos os anjos.  

 A TRINDADE em sua eterna sabedoria começou a sentir que o clima espiritual da 

eternidade estava diferente e diferente para pior. O maestro Lúcifer já não estava tão feliz como 

antes, a dúvida, os questionamentos a respeito da soberania de DEUS estavam sendo espalhados 

entre os anjos e seu desejo de ser igual a JESUS criou um clima de divisão no céu a tal ponto que 

um em cada três anjos abandonaria os caminhos do SENHOR para seguir os caminhos de Lúcifer. 

 DEUS não poderia ter fulminado Lúcifer e seus anjos, pois se O tivesse feito, os outros 

dois terços de anjos fieis teriam a certeza absoluta de que Lúcifer estava certo. DEUS então expulsa 

Lúcifer e seus anjos do céu, eles percorrem outros mundos não caídos e vem parar, para nosso 

eterno azar aqui na Terra, enganam nossos primeiros pais e por conta disso, todos pecaram e desta 

forma carecem da glória de DEUS e do sangue preciosos de JESUS CRISTO para levá-los de volta 

ao lar eterno. 
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Vinte de Junho 

Justificação e Santificação 

 Sendo justificados, gratuitamente por sua graça, mediante a 

sua redenção que há em CRISTO JESUS. Romanos 3:24 

 Existem inúmeras passagens no livro de Romanos onde as palavras justificação e 

santificação estarão sempre presentes, por isso que você adolescente de DEUS precisa se 

familiarizar com elas, saber o que são e poder explicar para outros adolescentes que não estão 

lendo essa meditação como você está. 

 Antes do pecado ser cometido por Lúcifer e depois por Adão e Eva, tanto DEUS PAI 

quanto DEUS FILHO e DEUS ESPÍRITO SANTO já haviam estruturado o famoso plano da 

redenção. Algo de extraordinário precisaria ser feito caso algum ser criado resolvesse se afastar dos 

caminhos de DEUS e se enveredar pelos caminhos do inimigo e desta forma o único jeito de 

redimir a humanidade perdida seria um dos membros da Trindade vir a esta terra e doar Sua vida 

para nos salvar.   

 Naquela reunião portanto, ficou decidido que JESUS CRISTO, o DEUS FILHO, se 

ofereceria para vir e abandonar toda honra, a glória e majestade celestial, tomaria a forma humana, 

nasceria como um bebe numa manjedoura na simpática cidade de Belém, nas terras do povo de 

Israel. No momento certo, ele sairia da casa de seus pais para poder arrebanhar discípulos e pregar 

o evangelho eterno da maravilhosa salvação em CRISTO JESUS. Nesse plano de redenção, JESUS 

CRISTO morreria uma morte de cruz e pagaria o preço da salvação de todos os seres humanos 

desde nossos primeiros pais até o último pecador que estiver vivo antes da segunda volta do 

SENHOR JESUS a esta terra. 

 Por conta desse sacrifício do DEUS FILHO, todos os que O aceitam como SEU substituto 

na cruz do Calvário são considerados justos e isso teologicamente falando é a sua justificação. Nesse 

momento em que você adolescente consegue enxergar a enormidade de seus pecados e do estrago 

físico e emocional que o pecado ocasionou a JESUS, neste momento em que você reconhece que 

só o sangue de JESUS pode te livrar da morte eterna, neste momento em que você decide escolher 

JESUS CRISTO como seu Salvador e SENHOR, resolve se batizar e demonstrar publicamente 

que agora você entregou sua vida a ELE e declarar para toda a humanidade que você pertence 

inteiramente a JESUS, neste momento acontece a sua justificação, ou seja, DEUS olha para você 

através do sangue de JESUS e te considera justo, pois você aceitou a justiça de CRISTO no lugar 

da sua. 

 A justificação é neste momento e ela é essencial para a sua salvação. Tudo neste cenário 

acontece na esfera espiritual e se você viesse a falecer instantes após a sua justificação ou seja o 

momento de seu batismo, você estaria salvo em nome do SENHOR JESUS. A justificação é a obra 

espiritual que acontece num exato momento de sua vida em que você aceita a justiça de CRISTO 

para o perdão de seus pecados. 

 A santificação é uma obra espiritual que acontece diariamente na sua vida. Quando você 

se levanta cedo e resolve buscar o SENHOR antes de qualquer atividade, quando você dobra seus 

joelhos, quando você louva e quando abre a Palavra de DEUS, começa o processo espiritual onde 

você permite que o SENHOR seja o primeiro e soberano neste seu dia. Ao fazer isso diariamente 

você aprenderá o que é viver uma vida santa.  
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Vinte e Um de Junho 

A Lei de DEUS foi anulada? 

 Anulamos pois a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma! Antes 

confirmamos a lei. Romanos 3:31 

 O apóstolo Paulo foi o instrumento de DEUS mais bem preparado entre os mortais para 

nos ensinar as grandes verdades bíblicas relativos ao velho e novo testamento, haja vista que a 

grande maioria dos livros do novo testamento foi escrita por ele.  

 Paulo era um judeu exemplar, pois aprendeu tudo o que um mestre judeu precisava 

aprender sobre os trinta e nove livros que compunham o velho testamento. A lei de DEUS, as leis 

cerimoniais, as leis de saúde, as regras e os regulamentos que também foram criados pelos próprios 

judeus eram muito familiares à Paulo. Ele era tão dedicado ao estudo e aprendizado do velho 

testamento que chegou a fazer parte do Sinédrio, lugar reservado para mestres e doutores 

especializados em leis bíblicas e leis judaicas. 

 

 Um dia JESUS CRISTO foi em busca de Saulo e o encontrou no caminho de Damasco, 

perseguindo seus próprios irmãos judeus que haviam abandonado o judaísmo, pois haviam 

entregues suas vidas a JESUS CRISTO. Por não conhecer a JESUS e nem poder avaliar nada sobre 

a maravilhosa salvação que há em CRISTO JESUS, foi que Saulo começou a perseguir e até 

consentir na morte de judeus recém conversos ao cristianismo. 

 Paulo conhecia as Palavras de JESUS, mas não conhecia o JESUS destas mesmas palavras 

e a maior prova de que ele não conhecia a JESUS foi a sua resposta à indagação de JESUS, que lhe 

perguntou: “Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, SENHOR? E a 

resposta foi: Eu sou JESUS a quem tu persegues”. Se ele já conhecesse JESUS, teria reconhecido 

a sua voz.  

 

 Paulo que conhecia tudo a respeito da lei de DEUS, agora passa a conhecer o autor da lei. 

A lei de DEUS, os dez mandamentos, escritos em tábuas de pedra pelo próprio DEUS e também 

entregue por esse mesmo DEUS à Moisés, perderia seu valor e utilidade como os melhores 

princípios espirituais de uma vida plena por que JESUS veio nos salvar?  O sacrifício de JESUS na 

cruz do Calvário acabaria com o nosso dever moral de guardar os dez mandamentos? A própria 

lei de DEUS que DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPÍRITO SANTO criaram para dar um 

norte na vida de todos os pecadores perderia seu valor eterno com a chegada de JESUS a este 

mundo? Nosso verso de hoje te dá à resposta de forma clara e direta. 

 

 O estudo acurado da Palavra de DEUS nos permite entender as principais verdades 

bíblicas. Quem tem real interesse que a lei de DEUS acabe é Satanás, pois se acabasse a lei, acabaria 

o pecado e se acabasse o pecado a morte de JESUS CRISTO teria sido em vão e o único vencedor 

seria Satanás.  JESUS CRISTO mesmo falou em alto e bom som para todo os que quisessem ouvir, 

que “ELE não veio para destruir a lei de DEUS e sim cumpri-la” e também falou neste mesmo alto 

e bom som, que “ainda que os céus e a terra passem, nem um til ou jota sairia da lei”. A Lei de 

DEUS que é um reflexo do caráter de DEUS é eterna como DEUS é eterno. Não se deixe enganar 

por historinhas de pessoas ou líderes que só entendem e só pregam o que eles querem e não o que 

a Palavra de DEUS nos diz. Como adolescentes de DEUS, não abra mão de estudar a SUA Palavra. 

Que o SENHOR esteja contigo nessa sua busca pelas verdades contidas na SUA Palavra. 
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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 

_______________________________________
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_______________________________________
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_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

___________________________ 

 

editadole  
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Vinte e Dois de Junho 

Mais Bem-Aventuranças 

 Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e 

cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o 

SENHOR jamais imputará pecado. Romanos 4:7 e 8. 

 Antes de meditarmos mais um dia no teológico livro de Romanos, queria trazer para você 

a letra de um dos meus hinos favoritos do Hinário Adventista do Sétimo Dia.  Está música tem 

como título: LUGAR DE PAZ e ao encontrar este hino, elevei minhas preces ao SENHOR 

pedindo que o nosso grande DEUS o ajude a incorporar aos seus hábitos diários de vida momentos 

de paz num lugar de paz. Vamos a letra desse hino incrível:  “Sei de um lugar de paz. Longe de 

toda dor. Aonde vou a luz buscar. Entre a vegetação, prostrado em oração, a DEUS entrego o meu 

pesar. Bem cedo de manhã, ou ao cair do sol, eu deixo lá o meu temor. E deste bom lugar, eu saio 

para enfrentar a vida com muito mais amor”. 

 Imaginou-se em pleno jardim, com seus joelhos dobrados diante do SENHOR, enquanto 

o barulho ainda não chegou aos seus ouvidos e você pode levar suas preces ao SENHOR e 

agradecer a ELE pela forma incrível e maravilhosa como ELE tem cuidado de você? Sabemos que 

nem todos os adolescentes tem um jardim em casa, mas a sua cama no seu quarto pode ser o seu 

lugar de paz. Aquela poltrona incrível da sala pode ser o seu lugar de paz ou mesmo o banquinho 

da cozinha. É desse lugar de paz, onde ninguém está lá a não ser você e o ESPÍRITO SANTO DE 

DEUS que você sairá diariamente para enfrentar a vida com muito mais amor. 

 Nosso verso de hoje é mais uma bem-aventurança, ou seja, mais um motivo que você 

adolescente de DEUS tem para ser feliz. Nosso verso de hoje foi escrito por um dos mais terríveis 

pecadores da história bíblica e seu nome era Davi. Sim o mesmo adolescente ruivo que matou 

leões, ursos e decapitou o gigante Golias. Com certeza você conhece bem a trajetória daquele 

adolescente ruivo, franzino, que cuidava de ovelhas e passava o dia inteiro no campo acessando o 

Orkut enquanto as ovelhas pastavam solenemente nas terras de seu pai. Aquele adolescente 

destemido que encarava leões e ursos como se fossem gatos e cachorros, que encarou um gigante 

que nenhum outro soldado de Israel quis encarar, aquele menino de DEUS que fazia do SENHOR 

a sua força. Um dia, já como rei de Israel, ele cobiça a esposa de um dos seus guerreiros, tem 

relações fora do casamento com ela, manda matar o esposo e a toma como esposa. De uma tacada 

só vem a inveja, a cobiça, o adultério e o assassinado e como diz o apóstolo Paulo, “tudo o que 

homem semear isso também ceifará”, seu primeiro filho com Bate Seba morre no parto. Sabe 

aquela história de que desgraça pouca é bobagem? Aconteceu com Davi. 

 Sabe a coisa mais maravilhosa que aconteceu na vida de Davi? Foi que o nosso maravilhoso 

e grande DEUS simplesmente o perdoou e ele só pode criar o nosso verso de hoje, simplesmente 

porque DEUS, nosso PAI de misericórdia o perdoou e DEUS só o perdoou porque ele se 

arrependeu. Um arrependimento humano puxa um perdão divino. É simples assim. Você 

consegue ver com os olhos da fé a alegria de Davi ao escrever inspirado por DEUS o nosso verso 

de hoje? Quem já teve os seus pecados perdoados, que já se arrependeu dos seus mais vis pecados, 

irá entender plenamente a alegria de Davi. 
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Vinte e Três de Junho 

Paz com DEUS 

 Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com DEUS, por 

meio de nosso SENHOR JESUS CRISTO. Romanos 5:1 

 Não é realmente maravilhoso poder levantar cada manhã, dobrar nossos joelhos em 

gratidão a DEUS pela noite incrível de repouso e poder suplicar ao SENHOR suas bênçãos para 

mais um dia em sua vida e depois poder, com seus próprios lábios louvar e engrandecer o nome 

do SENHOR? 

 Depois que você ora e louva, seu coração se enche de paz, a paz que só JESUS pode dar, 

a paz que só tem quem já se encontrou com JESUS CRISTO. Quando essa paz toma conta de seu 

coração, da sua mente, você abre mais uma vez a sagrada Palavra de DEUS e ao abri-la, DEUS tem 

uma mensagem pronta, preparada, inspirada por ELE para te alimentar espiritualmente para mais 

um dia. 

 Nosso verso de hoje é um presente do SENHOR para a minha vida e para sua vida.  Esse 

verso nos dá a certeza plena de quem um dia foi perdoado de todos os seus mais lamacentos 

pecados, de quem DEUS, através do sangue de JESUS, considera uma pessoa justa, tem paz com 

DEUS por meio do nosso salvador e SENHOR JESUS CRISTO.  

 Vivemos num mundo bastante corrido e você adolescente de DEUS mais do que ninguém 

já vivencia isso. Depois destes momentos de paz que temos com DEUS logo no início de nosso 

dia, você e eu temos uma agenda de descolamento, trabalho, escolas, estágio, natação, academia, 

inglês e quando chegamos em casa, talvez no início da noite ou no início da madrugada, tudo o que 

mais queremos é descansar nossa mente e ter um pouco de paz. 

 Mas a paz nem sempre vem fácil, pois talvez você ainda prefira ficar algumas horas antes 

de dormir nas redes sociais ou mesmo jogando on line com pessoas que nunca viu ou até mesmo 

com seus amigos e geralmente quando você se dá conta são duas e meia da madrugada e mais uma 

vez o ESPIRITO SANTO DE DEUS sussurra ao seu coração dizendo de forma bem clara que 

suas escolhas estão minando a sua preciosa e já debilitada saúde.  

 Fico realmente impressionado com tantas pessoas que vivem dentro das mais diversas 

igrejas cristãs, mas elas parecem que carregam um eterno fardo de lutas, de dúvidas e 

principalmente de ansiedades. Posso ver em seus semblantes uma ausência total de alegria pela 

maravilhosa salvação e pelo perdão que há em CRISTO JESUS. Elas ainda não conseguiram 

confiar plenamente no SENHOR, não tem a menor ideia do que é ser justificado mediante a fé, 

vivem eternamente preocupados e ansiosos e por conta disso lhes falta a paz que só JESUS pode 

dar.  

 Você, ainda na sua adolescência, consegue ter momentos de paz ou sua vida é uma eterna 

correria que não lhe sobra tempo para curtir momentos únicos de paz, na companhia de DEUS 

PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPÍRITO SANTO? Está nas suas mãos fazer as melhores 

escolhas. Escolha incluir a paz do SENHOR no seu dia a dia. Faça destes momentos os melhores 

momentos de seu dia. Feliz dia de paz para você. 
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Vinte e Quatro de Junho 

Preparados para Tribulações? 

 E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias 

tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. 

Romanos 5:3 

 Esse lindo verso continua assim: “E a perseverança, experiência, e a experiência, 

esperança”. Romanos 5:4 

 Nossa meditação de hoje começa com uma pergunta que muitos adolescentes sequer 

gostariam de responder. A grande verdade é que todos sabem que as provas, as dificuldades, os 

problemas, as tribulações virão queira nós ou não, mas no fundo, no fundo, não queremos que elas 

aconteçam conosco.  

 Existem vários tipos de tribulações na vida dos adolescentes cristãos e entre elas a rejeição 

por se identificar com um cristão, seja no colégio, estágio, cursinho, faculdade ou trabalho, deixa 

marcas em nosso caráter. Essa rejeição é algo normal, pois os outros adolescentes não conseguem 

entender como você vive neste mundo e não curte os prazeres do mundo. Eles não entendem de 

forma nenhuma como alguém com tão pouca idade como você, se recusa a ir em festas, a não 

fumar, a não tomar pelo menos um copo de cerveja em bailes. Eles não entendem também porque 

você não curte os ambientes alegres e festivos das baladas e decididamente eles nunca irão entender 

porque você se recusa terminantemente a não ter relações sexuais antes do casamento. 

 Não é nada fácil ser chamado de extra terrestre, ser ridicularizado em ambientes de 

trabalho, colégio e estágio, mas esse é um dos preços que temos que pagar quando aceitamos 

JESUS CRISTO como nosso salvador e SENHOR. Esse tipo de tribulação é fraca quando 

comparado a milhares de adolescentes que são expulsos de casa tão logo chegam de uma cerimônia 

batismal em qualquer igreja cristã do planeta. Você, muito provavelmente, conhece várias histórias 

reais desse tipo e para você isso não é novidade nenhuma. Muitos adolescentes entraram em suas 

casas depois do batismo somente para pegar suas roupas, sapatos e utensílios pessoais e foram 

buscar segurança na casa de membros de sua nova família, ou seja, na casa de irmãos da igreja. 

 Talvez a sua tribulação seja passar e pagar mais um ano de faculdade porque você se 

recusou e se recusa até hoje a quebrar o sagrado sábado do SENHOR e por ter professores ateus 

e intransigentes que sequer respeitam a sua fé no SENHOR. Quem sabe a sua tribulação tenha 

sido a pobreza e não é nada fácil ver seus amigos com boas roupas e bons tênis e quando você olha 

para você, fica se perguntando o que você fez para merecer a pobreza. 

 Nosso verso de hoje te ensina e você precisa entender que as suas tribulações irão produzir 

perseverança e a perseverança vai lhe dando experiência e as experiências irão lhe trazer a 

esperança. Os adolescentes de DEUS têm uma sólida e bem fundada esperança de que um dia seu 

líder JESUS irá cumprir fielmente a Sua promessa e voltará para nos buscar e nos levar para morar 

com ELE na Nova Jerusalém, onde finalmente não teremos mais tribulações. 

 Consegue entender que suas tribulações não são nada quando comparadas a glória que 

será entrar e tomar posse de sua morada eterna na Nova Jerusalém? 
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Vinte e Cinco de Junho 

A Prova que DEUS te ama 

 Mas DEUS prova o seu próprio amor para convosco pelo fato de ter 

CRISTO morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8 

 Muitas dúvidas chegam na nossa vida enquanto curtimos os preciosos anos da 

adolescência. Algumas delas são: Será que alguém me ama de verdade? Será que as coisas que 

meus pais estão fazendo por mim são por amor ou por obrigação? Meus irmãos e irmãs me amam 

ou apenas fingem? Será que amo os meus pais de verdade ou eles serão sempre para mim o casal 

que pagava as minhas contas? Será que eu amo meus irmãos e irmãs de verdade ou não estou nem 

aí para eles? Será que um dia irei amar alguém de verdade, a ponto de chegar a noivar e até casar 

com ela(e)? O amor verdadeiro, puro e honesto em prol de outra pessoa existe de verdade? 

 Amar é um desafio.  Amar é uma missão. Amar é um dom que DEUS te dá e você precisa 

desenvolve-lo através de suas atitudes. Falar eu te amo e negar suas falas com atitudes totalmente 

contrárias é o que mundo mais vê por ai. Casais falam, filhos falam, pais, tios, avós também falam 

que amam e claro que você também fala. Mas entre falar que ama e provar através de atitudes o 

seu amor existe um verdadeiro abismo e nem todos os adolescentes estão dispostos a avançar sobre 

esse abismo. 

 Eu não consigo enxergar maior prova de amor do que alguém dar a sua própria vida para 

que outra pessoa viva.  Veja estes dois versos de Romanos: “Porque CRISTO, quando nós éramos 

fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente, alguém, morreria por um justo, pois poderá 

ser que pelo bom, alguém se anime a morrer”. Romanos 5:6 e 7. 

 Ao longo de nossa vida, você e eu veremos que algumas pessoas viverão as suas vidas para 

realizar um ideal. Eles serão bons médicos, professores, enfermeiros, bombeiros, dentistas, 

engenheiros, assistentes sociais, pastores, mestres, doutores, missionários voluntários, atletas, 

estudiosos e quaisquer outros tipos de seres humanos, mas pergunte a eles se algum deles estaria 

disposto a morrer para que alguém ligado a eles pudesse viver é muito provável que quase ninguém 

chegue a tal grau de entrega.  

 A boa notícia de hoje é que DEUS é totalmente diferente dos homens.  Quando DEUS 

quis provar que nos amava, ELE mandou seu FILHO único para morrer numa cruz para que você 

adolescente pecador pudesse ter vida eterna que lhe será outorgada quando ELE voltar a esta Terra 

para te buscar. DEUS é diferente dos homens, pois DEUS não somente fala, mas ELE prova o 

que ELE fala. ELE já provou e seu FILHO já morreu por você e por mim. Você ama a esse DEUS 

que tanto te amou? Você O ama de verdade? Você O coloca em primeiro lugar na sua vida? 

Quando você acorda, é ELE quem você procura ou deixa que as atividades do seu dia O deixem 

para último plano? Você escolhe ter tempo para louvar e adorar o nome do SENHOR no seu dia 

a dia ou você só lembra de DEUS quando vai à sua igreja? 

 DEUS provou e mandou seu FILHO por você. Como você prova que ama o seu DEUS? 

Você estaria disposto a dar a sua vida por este DEUS? Pense nisso. 
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Vinte e Seis de Junho 

Adão e JESUS 

 Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela 

ofensa de um só, morreram muitos, muito mais a graça de DEUS e o dom 

pela graça de um só homem, JESUS CRISTO foram abundantes sobre muitos. 

Romanos 5:15 

 O apóstolo Paulo dedica doze versículos de Romanos 5, para fazer comparações entre Adão e 

JESUS CRISTO. Você que é um adolescente de DEUS pode ter certeza absoluta de que quando você se 

posicionar como um criacionista em sua escola, seu trabalho, seu estágio ou na sua faculdade um dia, você 

será visto como um ingênuo. Falar em ambiente universitário que você acredita que DEUS fez o mundo, a 

semana em sete dias literais, que criou Adão do barro e Eva de uma das costelas de Adão, que lá existia uma 

serpente que voava, que eles moravam num jardim, que eles não usavam roupas, que DEUS falava com eles 

diariamente, que um dia a serpente falou e enganou Eva, que por sua vez enganou Adão e que eles finalmente 

foram expulsos do paraíso, é fé demais para os doutores, os mestres, os professores e seus colegas de classe 

ateus e perdidos. 

 Você adolescente de DEUS terá que fazer diversas provas sobre a teoria evolucionista de Charles 

Darwin, dependendo, lógico, do que você for cursar na universidade, mas estudar uma mentira para fazer 

uma prova para ser aprovado é uma coisa e se render a uma teoria que se opõe aos claros ensinos da eterna 

Palavra de DEUS, uma teoria que exalta a criatura ao invés do Criador, que coloca o homem no lugar de 

DEUS é totalmente inconcebível para você que um dia aceitou JESUS CRISTO como seu salvador e 

SENHOR. 

 Adão foi criado perfeito por DEUS, tinha uma vida plena e abundante com sua esposa, vivia num 

lugar ideal, um verdadeiro paraíso, tinha um relacionamento direto com o DEUS Todo Poderoso, tinha 

comida e bebida saudável, trabalhava como jardineiro do Jardim do Éden, tinha uma esposa perfeita e 

maravilhosa, pois ela também fora criada perfeita porque havia saído das mãos do Criador. Mesmo com essa 

vida perfeita, Adão resolveu dar ouvidos a sua esposa e a serpente ao invés de ouvir o SENHOR e, por 

conseguinte, tiveram que pagar o preço de suas escolhas.  

 Se não fosse a intervenção direta de DEUS no momento de seu pecado, se DEUS não os expulsasse 

do jardim do Éden, o primeiro casal estaria até hoje entre nós levando em seus corpos a marca de pecadores 

eternos. Se nossos primeiros pais comessem do fruto da árvore da vida tão logo tivessem pecado, eles estariam 

entre nós. Mas DEUS sabia que isso seria horrível para toda a humanidade e no seu tempo, ELE os expulsou 

do jardim. Consegue imaginar a mente pecadora de Adão e Eva caso eles ainda estivessem entre nós? 

Consegue imaginar Adão e Eva indo à praia e exibindo seus corpos com milhares de anos de vida?  

 Se através de Adão e Eva o pecado entrou em nosso planeta, através de JESUS CRISTO ele será 

extinto totalmente de nosso planeta. Temos que agradecer diariamente à DEUS PAI por nos ter enviado o 

DEUS FILHO para morrer pelos pecados de Adão, Eva, Caim, Abel, o meu, o seu e o pecado de toda 

humanidade. Se por algum motivo DEUS não fizesse o que fez e se JESUS não se oferecesse para morrer 

por você e por mim, não existiria salvação, esperança e muito menos vida eterna. Obrigado SENHOR! 
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Vinte e Sete de Junho 

Maravilhosa Graça 

 Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde 

abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20 

 Existem versos na Palavra de DEUS que merecem uma caneta vermelha e este é um deles, 

principalmente na segunda parte. Desde que o maldito pecado desceu do Céu e invadiu a nossa 

Terra via Jardim do Éden, todo o bebê que nasce em nosso planeta traz em seu DNA essa bagagem 

genética que ninguém pediu para ter. Todos pecaram e carecem da glória de DEUS, nos diz 

Romanos 3:23 e essa é uma outra passagem que também merece ser marcada. 

 Enquanto peregrinarmos nesta terra, aguardando a tão esperada volta de nosso SENHOR 

JESUS CRISTO, nós estaremos sujeitos a pecar. Você como adolescente de DEUS será pecador, 

será um pecador na sua juventude, na sua maturidade e na sua melhor idade. Isso é lamentável, é 

triste, mas é real e não temos como fugir dessa realidade - de que o pecado faz parte de nossa 

existência e sonho diariamente com o dia em que JESUS CRISTO virá nas nuvens dos céus, com 

milhões de anjos para buscar os seus filhos fiéis e nós, os que estivermos vivos, seremos 

transformados num abrir e piscar de olhos e os fiéis de todas as épocas que tiverem morrido serão 

também ressuscitados num abrir e piscar de olhos e a partir daí o pecado nunca mais fará parte de 

nossa vida. 

 Será que pelo fato de sermos pecadores por natureza é que temos que nos acostumar com 

nossos pecados e continuar gostando de algo que nos faz tão mal? Será que um adolescente de 

DEUS que um dia aceitou JESUS CRISTO como seu salvador e SENHOR, que um dia entregou 

sua vida aos pés do Mestre ao selar seu compromisso através do batismo, precisa gostar de pecar? 

O que te faz amar o seu pecado acariciado? Você poderia por acaso me dizer por que tantos 

adolescentes cristãos vivem e pensam exatamente como adolescentes que não conhecem o 

SENHOR, enquanto outros adolescentes de DEUS são realmente apaixonados por JESUS? O 

que faz a verdadeira diferença na vida desses adolescentes? 

 Como adolescente de DEUS, você precisa entender que você tem alguns inimigos e talvez 

um dos piores deles seja o seu pecado. Para evitar pecar, você precisa estar constantemente na 

presença de JESUS e não na presença do inimigo, portanto a regra é bem simples: Quanto mais 

perto você estiver de JESUS e de DEUS PAI, mais longe o inimigo ficará de você, pois onde JESUS 

está o inimigo não entra. Isso é tão real que Lúcifer quando pecou e virou Satanás, ou a antiga 

serpente, teve que ser expulso do céu, pois onde JESUS está Lúcifer não poderia ficar.  

 Quanto mais perto você estiver de JESUS, mais perto você estará de sua maravilhosa graça, 

ou seja, mais perto você sentirá o amor de DEUS por você e mesmo que você esteja bem perto de 

JESUS e mesmo assim cair em algum pecado não esqueça nunca de nosso verso de hoje: “Onde 

abundou o pecado, superabundou à graça”. A graça, o amor de DEUS sempre foi e sempre será 

muito maior do que o maior de seus pecados. Viva diariamente com esta certeza e não se desespere 

quando por acaso você pecar. Basta sempre se lembrar de Romanos 5: 20 e agradecer pela 

maravilhosa graça que DEUS tem para contigo. Viva pela fé e aceite essa preciosa graça de JESUS. 

Feliz dia.  
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Vinte e Oito de Junho 

Livres do Pecado pela Graça 

 Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não 

estais debaixo da lei e sim da graça. Romanos 6:14 

 Agora que chegamos juntos no livro de Romanos, vamos crescendo no conhecimento da 

Palavra de DEUS e aprendemos diariamente novas verdades. Termos bíblicos que talvez você 

nunca tenha ouvido como justificação, santificação, salvação pela graça mediante a fé em CRISTO 

JESUS, juízo final, ressurreição e outros serão constantes em nossa caminhada por Romanos e no 

final de jornada você, como adolescente de DEUS, vai poder defender com mais conhecimento a 

sua fé em JESUS CRISTO. 

 Os primeiros quatorze versículos de Romanos 6 vão te ensinar que é possível caminhar 

diariamente confiando plenamente na graça e no amor de JESUS. Quando adolescentes entram 

num tanque batismal, eles entram lá para, simbolicamente, fazerem duas coisas: a primeira é morrer 

para uma vida nojenta de pecados acariciados e a segunda é nascer uma nova criatura em CRISTO 

JESUS. Apenas como ilustração, o tanque batismal funciona como túmulo para os seus pecados e 

um berço espiritual para abrigar o mais novo bebê espiritual que acaba de nascer em CRISTO 

JESUS.  Essa realidade de como somos batizados é exatamente o que Paulo nos diz em Romanos 

6:3: “Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em CRISTO JESUS fomos 

batizados na sua morte”? 

 Se existe a figura simbólica da morte de CRISTO JESUS quando você é mergulhado no 

tanque, também existe a figura simbólica da ressurreição de JESUS quando você vem do fundo do 

tanque à superfície. Morte e ressurreição de JESUS são dois simbolismos que emergem do batismo 

e isso também tem a ver com a sua vida espiritual. Seus pecados simbolicamente ficam nas águas e 

você sai de lá limpo, ressuscitado para uma nova vida em CRISTO JESUS. Veja o que nos diz o 

apostolo Paulo em Romanos 6:4 e 5: “Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, 

para que como CRISTO foi ressuscitado, dentre os mortos pela glória do Pai, assim também 

andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, 

certamente, o seremos também na semelhança de sua ressurreição”. 

 Como deveria ser, portanto, nossa vida cristã começando logo depois de nosso batismo? 

Veja as palavras do incrível apóstolo Paulo: “Não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, 

de maneira que obedeçais às vossas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao 

pecado, como instrumentos de iniquidade, mas, oferecei-vos a DEUS como ressurretos dentre os 

mortos e os vossos membros a DEUS como instrumentos de justiça”. Romanos 6:12 e 13. 

 Nosso verso de hoje pode ser a nossa oração antes de sairmos para nossas lutas diárias. 

Ter a certeza de que o pecado não terá mais domínio sobre nós porque estamos debaixo da graça 

que é o amor de JESUS, é realmente um presente que somente JESUS CRISTO poderia nos dar. 

Quando a tentação, que é quase um pecado, chegar perto de você, expulse-a lembrando-se sempre 

do que Romanos 6:14 te ensinou hoje. Bendita e maravilhosa Palavra de DEUS, sempre nos 

orientando por onde andar. Obrigado SENHOR pela tua maravilhosa Palavra. Nossa bússola e 

nossa lanterna nesse mundo.  
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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 Junho 

Salário de Pecado 

 Porque o salário do pecado é a mote, mas o dom gratuito de 

DEUS é a vida eterna em CRISTO JESUS, nosso SENHOR. Romanos 6:23 

 Ao longo de toda minha vida de cristão, somente ouvi a primeira parte de Romanos 6:23. 

Todo evangelista quando quer convencer os pecadores a mudarem de vida, eles sempre usam a 

primeira parte de versículo, pois afinal de contas o salário do pecado é a morte mesmo.  A maior 

prova de que a serpente mentiu no jardim do Éden, é que existe morte, cemitério, enterro, choro, 

desespero para quem não conhece JESUS e esperança para quem acredita NELE e nas suas 

promessas. 

 Se te perguntarem rapidamente onde começou o pecado, você sem pestanejar irá dizer que 

foi no paraíso do Jardim do Éden. Por mais incrível que possa parecer, o pecado começou no céu 

e não na terra e muito menos no Jardim do Éden. Foi num ambiente puro, perfeito, celestial, onde 

DEUS PAI, DEUS FILHO e DEUS ESPIRITO SANTO habitavam com milhares e milhares de 

anjos que o pecado nasceu. Não sonhe em entender essa verdade, pois você nunca conseguirá. 

Apenas aceite como ela é, pois foi assim que tudo começou. 

 Como adolescente de DEUS, você conhece a história e de repente, do nada, o anjo 

cobridor, o maestro do coro celestial começa a discordar da forma como DEUS administrava o 

céu e também passou a ter inveja de JESUS CRISTO. Sua mente começa a nutrir pensamentos 

nada agradáveis a respeito de DEUS PAI e de JESUS CRISTO e nasce em seu coração, ou em 

sua mente, o ardente desejo de ser igual a DEUS e também passar a ser adorado como DEUS. Ele 

sonhava com anjos se ajoelhando aos seus pés. Para atingir seu objetivo ele começa a questionar a 

Lei de DEUS e a justiça divina. Qual seria a estratégia? Plantar uma dúvida na cabeça dos anjos 

que eram iguais a ele. Satanás sempre foi e sempre será o pai de mentira, da discórdia - pai do 

pecado. 

 DEUS ao invés de fulmina-lo como gostariam milhões de cristãos em todo o mundo 

quando começam a aprender os mistérios da Palavra de DEUS, se mostra bondoso, misericordioso 

e benevolente. Permite que todos os anjos ouçam os argumentos de Lúcifer e permite que cada 

um de seus anjos faça sua escolha. No momento certo, no tempo de DEUS, Lúcifer foi expulso e 

um em cada três anjos troca o DEUS criador por um ser criado igual a eles. Este foi o primeiro ato 

de infidelidade, de idolatria e para nosso espanto, também aconteceu no céu.  

 Lúcifer agora passa a ser conhecido como Satanás, diabo ou antiga serpente, resolve 

escolher a Terra, o nosso planeta para começar seu ministério diabólico. Seu ataque tinha um alvo 

certo: Adão e Eva no jardim do Éden. Apesar de todas as orientações divinas para não se 

aproximarem da árvore da ciência do bem e do mal, Eva cede as dúvidas plantadas pela serpente 

e Adão para não perder a mulher da sua vida, resolve dar costas a DEUS e seguir sua esposa. 

Apesar de a serpente dizer que eles não morreriam, a grande verdade é que Adão e Eva não estão 

mais conosco, porque já morreram há muito tempo e a morte é, portanto, o salário, a remuneração, 

o pagamento que todo pecador recebe um dia na sua vida. Mas o dom gratuito de DEUS é a vida 

eterna em CRISTO JESUS, nosso SENHOR, essa é a melhor parte desse verso. Que bênção 

JESUS em nossa vida. Amém. 
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Trinta de Junho 

Muro de Proteção 

 Por conseguinte a lei é santa, e o mandamento, santo, 

justo e bom. Romanos 7:12 

 Em muitas igrejas ditas evangélicas, cujos membros sequer abrem a sua Bíblia para estudá-

las de verdade, existe uma cultura sem absolutamente nenhuma base bíblica que a Lei de DEUS 

foi abolida quando JESUS morreu na cruz pelos nossos pecados para nos salvar. 

 Existe um ditado popular que diz que uma vez salvo, salvo para sempre e apesar de ser 

uma teologia fácil de ser vendida para os pecadores, ela é um outro terrível engano e também carece 

de base bíblica. Essa crença popular e horrorosa nada mais é do que uma autorização para 

continuarmos a pecar. Se uma vez que você estiver salvo, você estiver salvo para sempre, então 

podemos pecar à vontade, pois sempre haverá perdão para tudo e, portanto, para estes cristãos 

viver no pecado e viver em novidade de vida é a mesma coisa.   

 Prezado adolescente de DEUS, será que foi para isso que JESUS CRISTO morreu, se 

sacrificou, doou sua vida, abandonou a glória, a adoração de anjos, derramou seu sangue na cruz 

do Calvário, para que você depois de batizado, poder sair do tanque batismal direto para uma 

balada, para aprender a fumar, beber, se drogar e se prostituir, pois já que você está salvo uma vez, 

você está salvo para sempre? Será que o batismo nessas igrejas virou permissão explícita para pecar? 

Será que esses cristãos não estão transformando a preciosa e maravilhosa salvação em CRISTO 

JESUS em algo tão baixo, tão vil, tão degradante, algo que sequer tenha algum valor? 

 O apóstolo Paulo discorda totalmente dessa teologia barata que coloca a salvação em 

JESUS como uma permissão para pecados horrorosos. O sacrifício e a entrega de JESUS CRISTO 

na cruz do Calvário aconteceram, para que você adolescente conseguisse avaliar o quão terrível é o 

pecado e ver de forma bem clara o estrago que ele fez na vida de seu JESUS. Nosso verso de hoje 

está inserido num contexto onde Paulo nos explica claramente que a lei é boa, a lei é santa, os 

mandamentos de DEUS são justos e bons e não podia ser diferente, pois foi DEUS que escreveu 

seus mandamentos em tábuas de pedra e as entregou nas mãos de seu servo Moisés. DEUS não 

pediu para ninguém fazer isso. Ele mesmo fez. ELE não mandou entregar. ELE simplesmente 

escreveu e entregou. 

 Para os perdidos que se confortam com a ideia errada de que a Lei de DEUS foi abolida, 

basta lembrar que nosso líder JESUS, enquanto entre nós, nos deixou de presente esse famoso 

verso: “Ainda que os céus e a terra passem, nem um til ou um jota, cairá da Lei”. Quem falou isso? 

JESUS, o autor da sua salvação, o seu Criador, o seu mantenedor, o autor de sua fé. Consegue 

enxergar a importância dessas palavras? Consegue ver o DEUS FILHO confirmando a validade de 

algo que ELE mesmo criou no céu? JESUS CRISTO iria entrar em contradição com algo que 

ELE, DEUS PAI E DEUS ESPIRITO SANTO criaram? 

 Em JESUS CRISTO não há sombra de mudança ou variação. A Lei de DEUS é um muro 

de proteção para sua vida adolescente. Siga seus ensinos e viva seguro. Que a graça de JESUS e o 

amor de DEUS o PAI, estejam contigo neste dia. Amém e Amém. 
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