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

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

meditações bíblicas para adolescentes.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

com ela era exatamente assim. 

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

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

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

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

porque afinal somos todos muito humanos. 

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

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

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

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

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

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

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

embora, as relações entre os namorados ficam meio insípidas.  

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

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

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

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

motivou a tal escolha. 

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

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

sua leitura, desde já te agradeço. Vamos juntos!  

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

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

Boa leitura.  

 

 

/adolebrasil 
 

www.robinsonamotim.com.br R 

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

Julho de 2017 

A Mulher de Samaria 

 Muitos samaritanos daquela cidade creram NELE, em virtude do testemunho 

da mulher que anunciara: ELE me disse tudo quanto tenho feito. João 4:34 

 JESUS CRISTO era um pregador itinerante, ora estava numa cidade e ora estava em outra e segundo os 

estudiosos da Palavra de DEUS Ele nunca passou de trezentos quilômetros do lugar de sua moradia original. 

Em mais um dia comum na vida de JESUS ELE saiu da Judéia, precisou ir outra vez para a Galiléia e para isso 

teria que passar na província de Samaria.  

 JESUS chegou à uma cidade samaritana perto das terras que o patriarca Jacó dera ao seu filho José e ali 

estava o famoso poço de Jacó. JESUS estava cansado e se assentou junto a fonte.  Então, neste momento chega 

uma mulher samaritana e JESUS CRISTO lhe pede água. A mulher samaritana teve uma reação normal para 

alguém de Samaria: “Como tu, sendo judeu, pedes de beber à mim, que sou samaritana (porque os judeus não 

se dão bem com os samaritanos)?” João 4:9 

 Então JESUS começa a conversar com ela e lhe apresenta um termo novo chamado água da vida: 

“Replicou-lhe JESUS: Se conheceres o dom de DEUS e quem é o que te pede: dá-me de beber tu lhe pedirias 

e ELE te daria a água da vida” João 4:10. Para deixar a conversa mais clara JESUS continua: “Quem beber dessa 

água tornará a ter sede, aquele, porém, que beber da água que EU lhe der, nunca mais terá sede; pelo contrário, 

a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4:13 e 14. 

 

 A mulher de Samaria gostou muito do que ouviu e exclamou: “SENHOR, dá-me dessa água, para que 

eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui para buscá-la.” João 4:15. JESUS então pede para ela chamar o 

seu marido e quando ela fala que não tem marido, JESUS a surpreende dizendo que ela já tivera cinco maridos 

e o que estava com ela agora não era seu marido. Foi desta forma que a ficha dela caiu e ela viu que não estava 

falando com um homem comum e sim com um profeta que, por sinal, sabia muito de sua vida.  

 

 Quando ela viu que sua vida era um livro aberto para JESUS, ela conduziu a conversa para local de 

adoração, se deveria ser Jerusalém ou Samaria e ao respondê-la JESUS nos brinda com uma frase fantástica: 

“DEUS é Espirito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade.” João 4:24 

 

Depois foi a vez da mulher de Samaria mostrar para JESUS que ela conhecia a Palavra de DEUS, pois 

ela acreditava que um dia o Messias, mais conhecido como Cristo viria e qual não foi a surpresa dela ao JESUS 

se apresentar como o Messias: “EU o sou, eu que falo contigo”. Que dia fantástico para essa mulher comum de 

Samaria. Milhões de pessoas ao redor do mundo gostariam de ter tido a oportunidade de conhecer JESUS 

pessoalmente e conversar com ELE sobre a sua vida e esta mulher teve esse encontro com o Messias prometido 

ao longo de todo o Velho Testamento. Ela saiu, foi para a cidade, falou que havia encontrado o Messias e o 

resultado você encontra no nosso verso de hoje. O reino de DEUS nessa terra acabara de ganhar uma nova 

missionária apaixonada por JESUS. 

 

Robinson H. Amorim 

 

editadole M 
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Primeiro de Julho 

Eu Não Me Entendo 

 Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, 

pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Romanos 7:15 

 Em nossa caminhada cristã, muitas vezes nos surpreendemos fazendo ou tomando atitudes 

horrorosas. Depois que explodimos com nossos pais, nossos irmãos, amigos, professores ou 

mesmo nossos líderes espirituais, ficamos pensando por que fizermos tais coisas.  

 Muitas vezes nossa mente devaneia para pensamentos pecaminosos, outras vezes, você está 

cantando uma música onde Satanás é glorificado e JESUS é desonrado, em outro momento 

enquanto estamos na internet, nossos olhares se desviam de um assunto edificante que estávamos 

lendo para ler assuntos banais, chulos e degradantes. Por que às vezes fazemos tais coisas ou 

tomamos atitudes que nunca sonharíamos em tomar? Por que você começa o seu dia com DEUS, 

orando, cantando e estudando a Palavra de DEUS e desta forma engrandecendo o nome do 

SENHOR e quando você chega ao seu colégio, você se esquece de tudo e começa a fazer coisas 

que não gostaria? 

 Ás vezes você senta, para, pensa e chega à conclusão que você não se entende. Não 

consegue explicar para você mesmo como você age e porque você age dessa forma. Quando 

estamos na adolescência, muito do que fazemos ou pensamos é regido pela emoção, ou seja, por 

puro impulso. Não sei se você tem prestado atenção nos acontecimentos políticos e sociais que 

estão muito em moda em nosso país. Geralmente esses eventos tem como objetivo tirar um 

presidente da república ou alguém de algum escalão do governo. Quando eles marcam uma 

manifestação, veja quantos adolescentes e jovens estão lá agindo por mero impulso ou emoção. 

Um político diz e prova que o outro é ladrão e no outro dia, milhares de adolescentes e jovens vão 

para a rua e muitos deles vão para saquear lojas de eletrodomésticos, supermercados, lojas de 

roupas caras, farmácias, assaltar restaurantes, apedrejar carros e machucar cidadãos comuns e 

policiais.  

 Sempre que penso em pessoas que agem por impulso e não pensam muito antes de agir 

eu me lembro do discípulo Pedro. A vezes era ele era o Pedro pregador e corajoso e apenas 

momentos depois se escondeu de JESUS e o que é pior, traiu seu Mestre. 

 

 O apóstolo Paulo também não sabia porque ele agia de um jeito que ele não gostava. Ele 

na verdade detestava o seu modo de agir e muito provavelmente você adolescente já se sentiu assim. 

A verdade é que o apóstolo Paulo descobriu a explicação para seu comportamento e ela está no 

verso 17: “Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim”. Quando 

JESUS voltar para te buscar e te levar para morar com ELE na Nova Jerusalém, o pecado nunca 

mais fará parte de sua vida.  

 

 Não é maravilhosa esta esperança de ver JESUS voltando nas nuvens dos céus para nos 

levar para longe desse mundo mergulhado no pecado? Consegue se ver assistindo a primeira escola 

sabatina e o primeiro culto no meio da multidão de salvos, enquanto a TRINDADE entra para 

compor a plataforma celestial em plena Nova Jerusalém?  
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Dois de Julho 

As Duas Naturezas 

 Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita 

bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-

lo. Romanos 7:18 

 Toda criança que nasce no planeta Terra traz em seu DNA espiritual e carnal uma herança 

maldita chamada pecado. Essa maldita natureza pecaminosa é responsável por tudo que você vê de 

ruim dentro da sua casa, sua escola, seu estágio, seu trabalho e no mundo. Uma criança que cresce sem 

o conhecimento de DEUS, se seus pais não o educarem com bons princípios e valores, ela será um 

futuro adolescente complicado, um jovem sem rumo e um futuro adulto perdido. 

 Quando aceitamos JESUS como nosso Salvador e SENHOR começa em nós um milagre 

espiritual e esse milagre é o nascimento de uma nova natureza, uma natureza espiritual plantada em 

nossa mente por DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPIRITO SANTO. A antiga natureza carnal, 

a que nos leva a pecar e desta forma nos afastar de DEUS, ainda continua conosco e o que é pior é que 

ela ficará conosco até o dia de nossa morte ou até o dia em que JESUS voltar e expulsar este maldito 

pecado totalmente de nossa vida. 

 Mas quando JESUS entra na sua vida, quando DEUS é o primeiro no seu coração, quando 

ESPIRITO SANTO DE DEUS dirige seus passos e sua vida, seus atos, seus hábitos, suas atitudes, vão 

sendo trabalhados pela santíssima Trindade e sua nova natureza será uma maravilhosa realidade na sua 

vida. Enquanto você permanecer do lado do SENHOR sua nova natureza estará lá contigo e quem 

passou pelas águas batismais e nasceu de novo sabe exatamente do que estou falando. 

 Pense comigo, se a partir do momento de meu batismo, minha demonstração pública que a 

partir daquele momento pertenço inteiramente a CRISTO JESUS, o que preciso fazer para que a 

natureza espiritual tenha predominância sobre a natureza carnal? Você precisará alimentar a natureza 

espiritual e matar de fome sua natureza carnal. E como acontece isso na prática, no seu dia a dia, logo 

depois que você acorda e antes de você ir para suas batalhas? 

 

 Comece seu dia com DEUS.  Comece seu dia ajoelhado no seu cantinho de oração, louve ao 

SENHOR da sua vida, abra a maravilhosa Palavra de DEUS, fique pertinho do SENHOR, ame o que 

o SENHOR ama, entregue diariamente os seus caminhos ao SENHOR e você verá sua natureza 

espiritual crescendo de forma vertiginosa. Sua vida de comunhão será um prazer, você não conseguirá 

mais sair para suas lutas sem antes pedir as poderosas bênçãos que ELE tem reservado para todos os 

SEUS adolescentes.  

 

 Quanto mais perto você estiver do SENHOR, de Seus mandamentos, de Suas regras de vida, 

de Seu louvor, de Sua adoração, mais longe o inimigo de DEUS e seu estará perto de você. Quanto 

mais perto de JESUS mais longe você estará do inimigo. Uma renomada escritora cristã norte americana 

nos deixa esse presente para você nunca mais se esquecer da importância da oração: “Ao som da mais 

débil oração, todo o exército de Satanás treme”. Gostou da dica? Vais continuar alimentando sua 

natureza espiritual? Lembre-se que Bíblia na mão e joelho no chão essa é a marca do cristão. Tenha 

um feliz dia com JESUS. 
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Três de Julho 

Nenhuma Condenação 

 Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que 

estão em CRISTO JESUS. Romanos 8:1 

 Bom dia adolescente de DEUS! Pegou sua caneta vermelha? Se não pegou então pegue e 

marque este maravilhoso verso em sua Bíblia! Fico extremamente feliz, pois sei que você resolveu 

começar seu dia com o SENHOR. Depois que escolhemos colocar o SENHOR como o primeiro de 

nosso dia, depois que pedimos que o ESPIRITO SANTO nos acorde todo dia pela manhã é realmente 

prazeroso levantar, orar, louvar e abrir a Palavra de DEUS. 

 Este capítulo oito de Romanos mexeu poderosamente com a vida de um padre. Martinho 

Lutero era um padre católico apostólico romano, vivendo em plena idade média e não estava feliz com 

tudo o que via acontecer dentro de sua igreja. Ele devia achar muito estranha a ideia de ter que pagar 

para ter seus pecados perdoados, creio que ele deveria ver tantas imagens de escultura enfeitando suas 

igrejas e ver que na própria lei de DEUS, escrita pelo dedo de DEUS, que isso é pecado. 

 Creio que o padre Martinho Lutero lia a Palavra de DEUS e via muitas ovelhas católicas 

sinceras tentando se livrar de seus fardos de pecado se penitenciando, subindo e descendo escadas de 

suas igrejas de joelhos e ao chegarem ao topo da mesma seus joelhos estavam esfolados, sangrando e o 

que é pior, elas talvez não tivessem a certeza de que seus pecados tinham sido perdoados ou não por 

conta desse sacrifício físico. 

 Como padre ele achava muito estranho que JESUS que é o FILHO DE DEUS, se vestia de 

forma tão simples, andava com pessoas pobres, ELE e seus pais também eram pobres, não possuíam 

roupas e sapatos caros, quando JESUS precisou entrar em Jerusalém antes de morrer, ele teve que 

conseguir um burrinho emprestado e foi desta forma que os seus simpatizantes O viram entrar em 

Jerusalém. Quando ele via como JESUS era e quando via como seu chefe era, ele simplesmente não 

conseguia entender como um ser humano tão pecador como ele, era carregado por outros homens 

também pecadores, se vestia de forma exuberantemente cara, era idolatrado por milhares de pessoas e 

ainda por cima gostava muito disso.  

 Quando o padre Martinho Lutero teve amplo acesso a Palavra de DEUS, ele disse um basta 

ao catolicismo e seus dogmas. Resolveu protestar com todas as suas forças, contra as doutrinas do 

catolicismo, seus líderes, suas crenças, seus dogmas que não se harmonizavam com a sagrada e eterna 

Palavra de DEUS. Martinho Lutero se cansou de vender perdão de pecados, vender salvação, livrar 

almas do inferno e também do purgatório. Ele simplesmente se cansou de ver suas ovelhas católicas 

sinceras subindo e descendo escadas com seus joelhos esfolados tentando obter perdão de pecados. 

 Prezado adolescente de DEUS, este verso mudou a vida de um padre que teve ser expulso de 

sua igreja simplesmente porque suas ideias bíblicas não batiam com os dogmas e as doutrinas da sua 

igreja. Com o padre Martinho nasce o protestantismo e o luteranismo e a história do mundo cristão 

nunca mais foi a mesma. Que verso poderoso na vida de Martinho Lutero e na sua também! Agradeça 

a DEUS porque nenhuma condenação há para os que estão em CRISTO JESUS. Amém, amém e 

amém por isso. 
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Quatro de Julho 

Coisas do ESPÍRITO 

 Porque os que se inclinam para a carne cogitam das 

coisas da carne, mas os que se inclinam para o ESPÍRITO, das 

coisas do ESPIRITO. Romanos 8:5 

 Somente os adolescentes que praticam sabem como é bom para o seu relacionamento com DEUS 

o levantar cedo, buscar o seu cantinho da devoção pessoal, dobrar seus joelhos diante do SENHOR para 

pedir, para agradecer, para exaltar e glorificar o nome do SENHOR, para interceder em prol de sua família 

e dos amigos e para louvá-lo com músicas inspiradoras. Depois dessem momentos preparatórios, você pega 

sua Bíblia, sua régua, sua caneta vermelha e degusta um capítulo inteiro da Palavra de DEUS.  

 Fico imaginando quantos adolescentes de DEUS, que um dia entregaram sua vida ao SENHOR 

através do batismo, negligenciam deliberadamente seus momentos de devoção pessoal. Eles geralmente 

dormem tarde, levantam tarde, não comem o suficiente, muitos deles saem sem comer nada, mas sempre 

encontram tempo para academia, internet, trabalhos, provas, cursinhos, estágios, namorada, amigos, 

shopping, bate papos, redes sociais, jogos on line e aplicativos, mas DEUS mesmo não faz parte de seu dia. 

Esses adolescentes se iludem com a ideia de que lugar de adorar à DEUS é somente na igreja.  Enquanto 

pensam dessa forma, excluem DEUS de sua vida e abrem as portas para a entrada do inimigo. 

 Nesse nosso verso de hoje, o apóstolo Paulo faz alusão a dois tipos de seres humanos e por que não 

incluir você nesse contexto? Os dois tipos de adolescentes que existem são os que se inclinam para as coisas 

da carne e os que se inclinam para as coisas do Espírito. O que você entende sobre coisas da carne e coisas 

do Espirito? Geralmente a palavra carne na Bíblia está ligada ao pecado, aos prazeres do pecado e, portanto, 

natureza carnal quer dizer natureza pecaminosa. 

 Nosso inimigo e também o arqui-inimigo de DEUS é especialista em carne. Ele deve ter o pós-

doutorado em carne, pois ele sabe muito bem o que oferecer a adolescentes que preferem os prazeres da 

carne que degustar as coisas do ESPÍRITO. Na adolescência nosso inimigo começa a te conquistar com os 

mesmos prazeres que ele usa para todos: um cigarro, uma cerveja, comidas imundas, uma bebida isotônica 

com muita cafeína, o café, o chá preto, refrigerantes que detonam seus ossos, um copo do inocente vinho 

que segundo os médicos faz tão bem ao coração, mas como todas as bebidas alcoólicas ele entra na corrente 

sanguínea e destrói seus neurônios. Isso sem falar da maconha, da cocaína, das anfetaminas, do ecstasy e do 

mais barato, porém não menos poderoso crack. Faltou falar do sexo antes do casamento, da prostituição, da 

pedofilia, da pornografia, da fofoca, da mentira, do roubo, do assalto, dos furtos, do estelionato, da 

pilantragem e todos os crimes existentes. Prazeres da carne que irão te levar para sepultura antes dos dezesseis 

anos de idade isso se você tiver muita sorte na sua vida. 

 

 Se Satanás é especializado em carne, nosso DEUS é especializado em coisas do ESPÍRITO. Você 

pode doar sangue, doar medula óssea, doar suas roupas que estão sobrando, visitar um asilo, um orfanato, 

arrecadar ou doar alimentos. Seus momentos de oração, louvor, estudo da Bíblia, ajudar seus pais, sua 

família, ir à sua igreja, são coisas do ESPÍRITO. Elas não te matam e te garantem uma vida abundante. Siga 

com DEUS. 
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Cinco de Julho 

Você quer agradar o SENHOR? 

 Portanto os que estão na carne, não podem agradar a 

DEUS. Romanos 8:8 

 Você adolescente de DEUS que está curtindo todas as transformações da adolescência em 

seu corpo e principalmente em sua mente, já parou para pensar o que DEUS faz ou já fez na sua 

vida para te agradar? 

 Creio que uma das formas de DEUS me agradar acontece quando ELE, em Sua 

misericórdia, ouve as minhas orações, atende o meu clamor e aceita minha singela gratidão pelas 

inúmeras bênçãos que ELE derrama sobre mim e minha família. Com certeza você já orou 

desesperadamente para não repetir de ano, ou talvez já orou para passar no vestibular, pois afinal 

de contas, ninguém, mas absolutamente ninguém merece assistir todas as aulas do cursinho de 

novo. Fico imaginando quando finalmente você vê o seu nome na lista dos aprovados no site de 

sua escola ou você vê seu nome no jornal do vestibular, tenho certeza que mesmo que você tenha 

se empenhado muito por isso, você se lembra de agradecer a DEUS, começa a cantar, assobiar e 

suas palavras de gratidão sobem aos céus em forma de uma suave oração ao trono de DEUS. 

 Outra maneira de DEUS me agradar é me proporcionando uma noite completa de 

repouso depois de oito horas inteiras de muito empenho em fazer cálculos judiciais da área 

previdenciária federal. Para ter uma noite fantástica de repouso, eu preciso fazer minha parte e isso 

geralmente quer dizer comer pouco e dormir cedo.  

 DEUS me agrada de forma especial quando vou ao supermercado com minha esposa e 

consigo comprar toda a alimentação, todos os itens de higiene pessoal e todo o material de limpeza 

necessários para manter minha qualidade de vida por mais um mês. ELE também me agrada 

quando, depois de pagar todos os meus compromissos financeiros, posso ter uma sobra para minha 

família poder curtir momentos únicos de lazer e entretenimento. DEUS me agrada, pois tenho um 

lugar para morar, comida na mesa, uma cama para dormir, cobertores e lençóis para o frio de 

Curitiba, três trabalhos que trazem meu sustento, uma igreja para frequentar, uma esposa 

maravilhosa e duas filhas incríveis para amar. Além disso tive pais incríveis, responsáveis e tementes 

a DEUS, três irmãs maravilhosas. Quando casei ganhei uma família que hoje tem sogro, sogra, sete 

cunhados(as) e sete concunhados(as) e quinze sobrinhos e de quebra minhas irmãs me deram três 

sobrinhos.  

 Veja o recado que o apóstolo Paulo deixou para seu coração adolescente hoje: enquanto 

você, que entregou sua vida a JESUS CRISTO, gostar de ouvir as músicas da serpente, assistir 

novelas onde transar antes do casamento é algo normal, onde ficar é comum, onde a 

homossexualismo é exaltado, onde a inveja, a mentira, a luxúria e os demais pecados são exaltados 

e difundidos, então você ainda não pode agradar a DEUS. Você pensa e até acha que é um cristão, 

mas seu coração, sua mente e sua vida ainda pertencem mais ao inimigo que ao SENHOR. Passou 

da hora de você que é do SENHOR continuar apaixonado pelas obras da carne.  Se você ainda 

curte essa onda, se arrependa de seus pecados e posicione-se diariamente do lado do SENHOR. 

Que tal dobrar seus joelhos já e voltar-se para os caminhos do SENHOR? Que DEUS te guie, 

nessa sua escolha.  
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Seis de Julho 

Guiados pelo ESPÍRITO 

 Porque todos os que são guiados pelo ESPÍRITO de DEUS 

são filhos de DEUS. Romanos 8:14 

 Que bom você acordou cedo para procurar o seu DEUS logo nas primeiras horas da manhã. Fico 

sonhando com os inúmeros adolescentes que estão mudando seus hábitos de vida e colocando DEUS em 

primeiro lugar no seu dia. Posso ver com os olhos da fé muitos adolescentes acordando em suas casas ou 

mesmo em muitos internatos e quanto alguns ainda dorme, outros estão ajoelhados diante do SENHOR, 

orando e louvando o DEUS de Israel. 

 Nosso verso de hoje como todos os que Paulo escreveu em Romanos é um presente para minha e 

sua vida. Quando eu li hoje pela manhã a palavra guiados, me veio à mente a figura de um barco sendo 

guiado mansamente num mar tranquilo. Pensei que neste barco existe um comandante que sabe muito bem 

o seu trabalho e é suficientemente competente para conduzi-lo. No barco de nossa vida, felizes são os 

adolescentes que um dia entregaram o comando deste barco nas mãos do comandante JESUS. Com ELE 

no comando, podemos ter a certeza plena que nosso barco chegará no porto seguro da Nova Jerusalém. 

JESUS prometeu que voltaria para nos buscar e com certeza absoluta ELE irá cumprir tudo o que ELE 

prometeu. 

 Que maravilha sermos guiados pelo ESPÍRITO SANTO DE DEUS! Como nossa vida é diferente 

quando somos guiados por este ESPÍRITO. Você que um dia entregou sua vida ao SENHOR e Salvador 

JESUS não precisa, em hipótese alguma, viver preocupado ou ansioso quanto ao seu futuro, pois você será 

guiado pelo ESPIRITO DE DEUS e esse privilégio é concedido aos filhos de DEUS. 

 Você tem sonhos e logicamente quer realiza-los. Sua missão é cumprir bem a sua parte, pois DEUS 

não irá para o colégio no seu lugar, ELE não abrirá os livros de química, física e biologia no seu lugar. Levantar 

cedo, se dedicar de corpo e alma aos seus estudos, ao seu estágio, ao seu trabalho, ajudar nos trabalhos 

domésticos é a sua parte no projeto de realizar o seu sonho. Depois que você contar todos os seus sonhos ao 

SENHOR e depois que você cumprir fielmente a parte que te corresponde, lembre-se que os filhos de DEUS 

são guiados pelo ESPÍRITO DE DEUS. 

 Não adianta você ter seus sonhos e tentar por seus próprios méritos realiza-los sem se deixar guiar 

pelo ESPÍRITO SANTO de DEUS. Você pode até fazer isso, mas os resultados não são nada promissores.  

Se você é um filho amado de DEUS e tem a companhia constante do ESPÍRITO SANTO de DEUS para 

te abençoar, por que abandonar todas estas bênçãos em troca de nada? 

 

 Ser guiado, ser dirigido, se deixar levar pelo ESPÍRITO SANTO de DEUS é uma honra, um 

privilégio e é um exercício de fé. Com ELE te guiando você poderá ter a certeza absoluta de que você vai 

chegar onde ELE quiser e onde DEUS quiser sempre será melhor que o seu destino e as suas escolhas. 

Deixe-se guiar pelo ESPÍRITO SANTO DE DEUS.  

 

 O grande beneficiado dessa parceria será você. Nada de ansiedade, total confiança e dependência 

desse maravilhoso DEUS ESPÍRITO SANTO.  
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Sete de Julho 

Filhos e Herdeiros 

 Ora se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de 

DEUS e co-herdeiros de CRISTO. Se com ELE sofremos, com ele 

seremos glorificados. Romanos 8:17 

 Estou escrevendo esta meditação em pleno feriado de sete de setembro de 2016. Em Curitiba, 

dia oito de setembro é um feriado para comemorar o aniversário da cidade e na sexta-feira, nove de 

setembro, foi marcada uma dedetização de todo o nosso ambiente de trabalho. Em resumo, fui 

premiado com cinco dias de férias, incluindo o sábado e o domingo e aproveitei para descansar no sítio 

dos meus sogros. 

 

 Ao ler nosso verso de hoje, fico pensando quantos adolescentes estão morando na rua, pois 

foram expulsos de casa por seus pais desde quando eles completaram quatro ou cinco anos de idade. 

Estes adolescentes cresceram na rua, comendo o que ganhavam, quando ganhavam, sempre dormindo 

sem saber o que é tomar banho, fazendo suas duas principais necessidades fisiológicas sabe-se lá onde 

e acumulando inúmeras doenças que eles sequer conhecem.  

 

 Esses meninos e meninas que crescem nas ruas não tem a menor noção do que é ser um filho 

de verdade, pois filhos de verdade têm pais de verdade que sempre lhes darão carinho, amor, cuidado, 

proteção, afago, carinho, motivação, interesse, entre tantas outras bênçãos sem medidas. Meninos e 

meninas de rua não sabem quão bom é trocar o pijama sujo por um limpo e cheiroso toda sexta-feira, 

não tem a menor noção do que é dormir com lençóis lavados e passados durante toda a semana, eles 

nunca ouviram seus pais lhe contarem uma história, cantarem uma música e receberem um afago e um 

beijo estalado antes de dormir.  

 

 Meninos e meninas de rua nunca chegaram em suas casas porque eles não têm mais casa. Não 

sabem quão bom é entrar no chuveiro, pegar um sabonete novinho, abrir um bom shampoo e concluir 

seu banho com um excelente condicionador e um refrescante desodorante. Meninos e meninas de rua 

não esperam e muito menos comemoram quando seus pais chegam do trabalho, pois foram seus 

próprios pais que nãos os quiseram como seus filhos. Não é nada fácil a vida dos meninos e meninas 

de rua.  

 

 Existem milhares e talvez milhões de adolescentes sem pais, sem mães, sem lar, sem parentes, 

sem família, sem banho, sem almoço, sem jantar, sem bolo de cenoura com chocolate e sem sonhos de 

creme, de nata ou de goiaba. Meninos de rua não tem herança. Eles não herdarão nada de seus pais, 

pois foram eles mesmos que os excluíram de sua vida. Eles foram tão egoístas que sequer quiseram 

dividir o pouco que tinham com seus próprios filhos. Eles simplesmente pegaram o presente que DEUS 

lhes deu e os jogaram no lixo. Estes pais, se é que podemos chama-los assim, um dia irão encarar o 

tribunal divino e a recompensa que os aguarda não é nada boa. 

 Faça o favor de ler o verso de hoje de novo e agradeça a DEUS pelo seu pai e pela sua mãe, 

seus irmãos, sua casa, sua comida, seu banho, suas roupas e sua cama quentinha. Agradeça a DEUS por 

ELE ser seu PAI e pela certeza que ELE já te deu de que você é herdeiro de uma maravilhosa morada 

na Nova Jerusalém. Quando JESUS voltar a este mundo essa promessa se cumprirá na sua vida. Viva 

dia a dia aguardando essa promessa. 
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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 Julho 

Futuro Garantido 

Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo 

presente não podem ser comparados com a glória a ser 

revelada em nós. Romanos 8:18 

Como adolescentes de DEUS quem dia aceitaram JESUS CRISTO como seu Salvador e 

SENHOR, você tem um presente que seus amigos que ainda não O aceitaram não tem: um futuro garantido. 

 Qualquer dia destes pergunte a qualquer um de seus amigos qual o futuro que eles pretendem ter e 

comece com a seguinte pergunta: Que faculdade você pretende fazer? Depois que ele responder, o que ele 

pretende fazer depois? Depois que ele responder, pergunte várias vezes o tal “e depois”. Com certeza haverá 

uma formatura, uma namorada, que virará noiva e depois esposa. Depois virão os filhos, a casa, o carro, a 

escola dos filhos, as aulas de natação, judô, academia, inglês, casamento dos filhos, aposentadoria, netos, 

depois a velhice e pôr fim a morte.  

 Já parou para analisar que a vida de todas as pessoas que vivem nesta terra e que ainda não conhecem 

a JESUS segue esta mesma rotina, logicamente com algumas variações? Parece que estas pessoas estão 

seguindo a mesma cartilha que seus pais receberam de seus avós e muitas dessas pessoas com medo de 

fracassarem na vida, sequer se arriscam a conhecer JESUS e todas as bênçãos que vêm deste conhecimento. 

Estas pessoas vão nascer e viver a mesma vida de seus pais e nunca se permitirão ter esperança. Se você 

perguntar para seus amigos de onde eles vieram e para onde estão indo, eles não saberão responder.  Em 

resumo, quem não sabe de onde veio e não sabe para onde vai, está perdido nesse mundo de trevas 

espirituais. 

O mundo evangélico em geral gosta muito da teoria da prosperidade e em muitas dessas igrejas se 

prega que quando você aceita JESUS seus problemas financeiros acabam e sua vida será um mar de rosas. 

Iludidos por essa mentira, muitas igrejas e seus donos pastores estão ricos e os membros estão ficando cada 

vez mais pobres. Para mim as maiores bênçãos que recebi do cristianismo são as espirituais e não trocaria 

minha família, minha paz, minha esperança na volta de JESUS e um futuro garantido na Nova Jerusalém por 

nada. As bênçãos materiais sempre acompanham os filhos fiéis, mas ainda prefiro ter uma vida modesta e 

poder usufruir das bênçãos espirituais. 

 

O apóstolo Paulo fala dos sofrimentos do tempo presente e estes sofrimentos são comuns tanto na 

vida de seus amigos perdidos como na sua, que já tem o futuro garantido.  Nem eles e muito menos você 

tem qualquer controle sobre os sofrimentos e enquanto para ele o sofrimento pode ser castigo de DEUS, 

para você, o sofrimento pode ser a oportunidade de DEUS para melhorar o seu caráter ou para te mostrar 

de forma bem clara e doida que você estava indo para o caminho errado. 

 

Apesar de tudo o que estiver acontecendo ou vier a acontecer de sofrimento, lembre-se de nosso 

verso de hoje e mantenha em sua mente a certeza de que nada poderá te afastar do amor de DEUS que está 

em CRISTO JESUS. Existe um céu, uma Nova Jerusalém, uma árvore da vida, um rio da vida, milhões de 

anjos aguardando a ordem de JESUS para sair dos céus e vir buscar os seus adolescentes fiéis. Você tem algo 

que alguns amigos seus não têm e isso se chama esperança. Quem tem esperança tem futuro garantido. 
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Nove de Julho 

Aprendendo a Orar 

 Também o ESPÍRITO, semelhantemente nos assiste em nossas 

fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo 

ESPÍRITO intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26 

 Há exatas duas semanas atrás fui atender a um pedido de uma família de amigos meus em Aracajú 

no estado de Sergipe para participar de mais um acampamento de adolescentes cristãos. Aproximadamente 

duzentos e cinquenta adolescentes e professores estavam juntos num sítio há mais ou menos oitenta 

quilômetros da capital. No sábado pela manhã, pude dividir um novo formato de oração que aprendi com o 

mais novo pastor de minha igreja. 

 Geralmente quando oramos ou pedimos ou agradecemos e adolescentes quase que invariavelmente 

pedem por notas azuis no boletim, misericórdia do professor de matemática, pontos extras do professor de 

física e paciência do professor de química. Muitos pedem para que DEUS interceda de forma poderosa e 

eles consigam passar de ano letivo e a grande maioria dessas orações se intensificam de uma forma 

exponencial sempre no quarto bimestre. Por que será? Muitos desses adolescentes não foram ensinados por 

seus pais e quem sabe também pelos seus professores sobre a importância de ter um método em sua vida e 

esse método pode ser usado tanto para o seu estudo, para seu trabalho dentro de casa como para fora dela.  

 

 Quando você tem um método, você tem metas, objetivos e um foco. Se você escolher ser 

determinado e aplicado em seus estudos, você irá definir que terá passado de ano no terceiro bimestre e não 

irá engrossar a famosa lista de adolescentes que ora desesperadamente por nota no quarto bimestre. Você 

pode ter um método para outras atividades de sua vida. É só definir onde você quer chegar e como você quer 

chegar.  

 

 Ensinei para eles o que aprendi e fizemos uma oração coletiva cujo foco era exaltar e glorificar o 

nome do SENHOR. Comecei minha oração desse jeito: SENHOR, eu te louvo por quem TÙ és... e deixei 

que os adolescentes também elevassem suas vozes para honrar e louvar o DEUS de Israel. Ouvi exaltações 

como: eu TE louvo por ser meu PAI, eu TE louvo por seu o meu SENHOR, eu TE louvo por ser meu 

Salvador, eu TE louvo por ser meu Criador, eu TE louvo por teres enviado JESUS CRISTO para me salvar, 

eu TE louvo porque o SENHOR sempre me amou e outros maravilhosos motivos de louvar e engrandecer 

o nome do SENHOR foram alçados aos céus naquela manhã. Eles simplesmente amaram o novo estilo de 

oração que aprenderam naquela manhã de sábado. 

  

Gostou da ideia de começar suas orações louvando e engrandecendo o nome do SENHOR ao invés 

de somente pedir e agradecer? Gostou da ideia de turbinar o seu momento de oração? Que tal começar a 

partir de hoje a exaltar o nome do SENHOR JESUS e somente depois você desabafar com DEUS? Não é 

maravilhoso você poder incrementar a sua vida de oração, comunhão e intercessão com DEUS? Não é tão 

fácil, está a sua disposição e hoje o SENHOR te abençoou com mais este aprendizado. Nosso verso de hoje 

nos diz que mesmo quando não sabemos orar, o Espírito Santo de DEUS nos ajuda com gemidos 

inexprimíveis e esses gemidos chegam até o trono do PAI. Gostou da ideia de turbinar seus momentos de 

oração? Aproveite e comece já. Feliz dia de oração. 
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Dez de Julho 

Verso Fantástico 

 Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que 

amam a DEUS, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 

Romanos 8:28 

 O livro de Romanos é um verdadeiro presente de DEUS para sua vida adolescente e se você gosta 

de ler, de estudar e de se aprofundar nas coisas do SENHOR, então este livro será mais proveitoso ainda. 

Não foi à toa que DEUS inspirou o seu servo, o apóstolo Paulo, para escrevê-lo e o próprio padre Martinho 

Lutero encontrou conforto, alento e motivação nesse capítulo oito, para romper seus laços com o catolicismo 

e fundar o protestantismo. 

 Quando tomamos tempo para ler ou mesmo estudar a Palavra de DEUS com calma e com tempo, 

sem pressa e sem a pressão de trabalhos, provas, internet, academia ou mesmo um almoço de família, DEUS 

nos presenteia com apenas um verso que será a sua alegria e toda a sua motivação para o seu dia, sua semana, 

quem sabe um mês inteiro. Se você gostar deste presente de DEUS, ele poderá ser seu verso favorito por 

anos a fio. 

 Embora muitos achem que este verso não dever ser entendido ou interpretado ao pé da letra, eu 

entendo que uma vez que eu aceitei a JESUS CRISTO como meu Salvador pessoal  e como o SENHOR da 

minha vida, uma vez que a minha vida não me pertence mais, eu creio plenamente que todas as coisas 

cooperam para o bem daqueles que amam a DEUS, mesmo quando alguns reveses acontecem em nossa 

vida como doença, perda de familiares ou mesmo ter que abandonar sua faculdade por conta de sua 

fidelidade ao sábado do SENHOR. 

 Não pense que é fácil na hora da doença, da dificuldade financeira, da mudança de planos, da perda 

de parentes ou qualquer outra situação complicada, você abrir a Palavra de DEUS, ler nosso verso de hoje e 

sair sorrindo de felicidade! Não funciona assim. Na hora você não entende mesmo e somente depois que as 

turbulências passarem é que você vai descobrir que se DEUS sempre esteve do seu lado, que se acontecesse 

de outra forma seria pior para você, pois o nosso DEUS sempre quer o nosso melhor. Nestes momentos é 

preciso realmente entender e confiar no SENHOR de forma plena e abundante para poder passar por tudo 

o que você passou ou ainda passará no futuro. 

 

 Como adolescentes do SENHOR vivendo neste mundo frenético e louco onde o nosso arqui-

inimigo te pressiona de diferentes formas, é preciso se afastar dessas insinuações do inimigo, escolher passar 

um tempo diário com o SENHOR, orar à ELE e perguntar qual o plano DELE para sua vida. Quando as 

provas vierem e elas virão, quando as dificuldades aparecerem, não pergunte ao SENHOR o porquê e sim  

para que de tanta provação recair em cima de você.  

 

 Se você não conseguir ouvir de DEUS uma resposta direta de suas provações, aconselho-te a 

continuar confiando no SENHOR, continuar abrindo sua Bíblia em Romanos 8:28, relei-o diariamente e 

confie que o SENHOR está fazendo o melhor para você neste momento. A vida cristã não é feita somente 

de céu azul. As chuvas e os trovões também fazem parte do projeto, mas no meio das tribulações você pode 

continuar cofiando no SENHOR, isso é simplesmente maravilhoso! Nessas horas de provação muitos 

abandonam o SENHOR e é exatamente por isso que você deve permanecer fiel. 
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Onze de Julho 

DEUS é por nós 

 Que diremos pois a vista destas coisas? Se DEUS é por nós, 

quem será contra nós? Romanos 8:31 

 Que dom precioso quando abrimos diariamente a Palavra de DEUS. Levantar mais cedo que nossos 

familiares, dobrar nossos joelhos para exaltar e glorificar o nome do SENHOR, pedir e clamar por suas 

bênçãos somente para esse dia, agradecer pela noite fantástica de sono, pela bênção de ter um lar, uma 

família, poder comer as três refeições e ainda por cima ser um adolescente de DEUS, salvo pela graça de 

DEUS graças ao precioso sangue de JESUS, é realmente um privilégio que você escolheu para sua vida 

devocional. 

 

 Depois desse momento fantástico de oração, nosso coração se enche de alegria e nada melhor do 

que louvar ao SENHOR. Hoje queria compartilhar com você uma música que cantei em meu culto nesta 

madrugada. Quando li o título da música e quando abri a palavra de DEUS no meu verso de hoje, vi 

claramente que não foi uma coincidência e sim uma providência divina. Fiquei impressionado como as letras 

dessa música que tem tudo a ver com o nosso verso de hoje. Hoje de manhã cantei a letra da música: NADA 

IMPOSSÍVEL É e sua letra começa assim: “Eu li na Escritura a promessa de DEUS, de seu grande amor e 

poder. O mais impossível por DEUS se fará, se na sua Palavra se crer: Coro: Nada impossível é se a fé em 

DEUS tu tens. Nada impossível é se na Bíblia crês também.  Eis a voz de DEUS falando a ti: Nada é 

impossível para mim. Confia pois, somente em DEUS e na palavra crê. Pois tudo, sim, oh tudo enfim, sim, 

sempre bem possível é com DEUS. Segunda estrofe: Oh, tudo é possível, a Bíblia o diz! Tu deves, portanto, 

aceitar. Sim crê na palavra de nosso bom DEUS. As promessas não hão de falhar”. 

 

 Depois que cantei, abri a Palavra de DEUS e li o nosso verso de hoje e fiquei maravilhado, me 

sentindo extremamente abençoado por poder ter a certeza plena e absoluta de que se o SENHOR é por nós, 

quem será contra nós.  

 

 Como adolescente de DEUS neste mundo de trevas, ELE te chama para ser uma luz, uma luz de 

DEUS para iluminar sua classe no colégio, no cursinho, no seu estágio ou mesmo no seu trabalho. Talvez 

você seja a única luz de DEUS na sua sala da universidade, a única voz a se posicionar como criacionista no 

meio de um grupo de ateus perdidos ou meramente evolucionistas. DEUS precisa que você seja uma 

testemunha DELE não importa onde você esteja. Você pertence ao SENHOR e seu testemunho como 

adolescente que crê no SENHOR vai abalar a fé e crença de muita gente.  

 

 O maior desafio de sua vida adolescente é poder se posicionar diante da sociedade, de sua família, 

de seus irmãos, de seus amigos não cristãos, de seu chefe e de qualquer pessoa, como alguém que pertence 

inteiramente a CRISTO JESUS. Ser igual a grande maioria dos adolescentes cristãos que apenas vão às suas 

igrejas para agradar seus pais e depois saem de lá sem sequer se lembrar do que foi falado é extremamente 

fácil e muitos estão trilhando esse caminho com um pé na igreja e outro no mundo, mas você escolheu ser o 

adolescente de DEUS que hoje você é. Você é um embaixador de JESUS CRISTO nessa terra e onde você 

estiver DEUS estará contigo e se o SENHOR é por você, quem, por mais poderoso que seja, será contra 

você? DEUS está contigo. Fique sempre do lado DELE. ELE é tudo o que você tem e ELE é suficiente. 

DEUS é tudo na sua vida. 
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Doze de Julho 

ELE não poupou o seu FILHO 

Aquele que não poupou o seu próprio FILHO, antes, por todos nós, o 

entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? 

Romanos 8:32 

Se existe uma aliada de nosso arqui-inimigo para atrapalhar a caminhada cristã de cada adolescente 

de DEUS é a dúvida. Ele fica alimentando esse sentimento horroroso em sua mente, tentando te desanimar 

de seguir no caminho estreito e te mostrando os prazeres e alegrias do caminho largo.  

Quando nosso líder JESUS CRISTO esteve entre nós, ELE nos disse claramente que só existiam 

dois caminhos. Não existe um terceiro. Não existe em cima do muro. Não existe um caminho digital, não 

existe um desvio. Existem dois caminhos e pronto. Ou você está andando em um ou está andando em outro. 

JESUS CRISTO nos disse que o caminho largo é fácil de andar, tranquilo, tem os prazeres carnais que nosso 

corpo gosta, o povo que anda nesse caminho parece bem mais alegre, vivem sorrindo, vivem festejando, tem 

dinheiro, tem cerveja, tem adolescentes lindas(os), tem festas, shows, baladas e prazer a flor da pele. Milhões 

de adolescentes andam por esse caminho, escolhem esse caminho e não tem a menor intenção de sair de lá 

Se existe alguém que se especializou em marketing, esse alguém é o nosso inimigo, pois ele sempre 

está fazendo uma fortíssima propaganda para que você vá e fique no caminho largo. O grande problema é 

que nas propagandas que ele cria para te iludir, ele nunca, absolutamente nunca mostra o fim da história. 

Satanás te chama para o caminho do pecado, mas ele nunca vai te mostrar como sair de lá. É entrar e ficar 

para sempre, pois ele não irá te mostrar o fim. 

Vejam as atuais propagandas de uma ingênua cerveja e você verá lindíssimas mulheres, rapazes 

sarados e eles sempre chegam nos ambientes alegres, felizes e de bem com a vida. Quem não é tentado a sair 

de casa e comprar uma cerveja para acompanhar o churrasco do almoço de domingo depois que vê uma 

propaganda dessas? As mulheres chegam, os rapazes também chegam, outros já estão lá, as músicas da 

serpente também encantam a todos os que estão por lá. Nesta mesma propaganda você vê o calor, o sol, a 

praia, os lindos corpos bronzeados, o bronzeador de última geração e a ingênua cerveja. Você olha essa 

propaganda no início de outubro e fica aguardando o momento em que o mês de dezembro entre em sua 

vida para você tirar férias e ir para a praia.  

 Nosso inimigo não vai te mostrar a legião de viciados em álcool que começaram sua vida de vícios 

com uma cachaça, um vinho ou uma vodca. Ele nem mesmo vai te mostrar a realidade de que a grande 

maioria de alcoólatras começou com a ingênua cerveja. Nosso inimigo quer que sua vida esteja sempre feliz, 

alegre e embalada no seu caminho largo, mas ele nunca vai te mostrar o final de sua história no mundo dos 

vícios e tenha a certeza absoluta que ele não vai mover uma palha que seja para te tirar de lá. Ele quer mais 

que você morra e essa é a vida real. Quando você vê as cracolandias da vida se proliferando nas grandes 

cidades, você não vê ninguém das companhias de cerveja fazendo campanha para tirar os viciados de lá. O 

inimigo te leva para o buraco, mas ele não te tira de lá. 

 O caminho estreito conta a história de DEUS enviando seu FILHO para morrer em seu lugar. Ele 

não poupou o seu FILHO por amor a você. Ande nesse caminho. 
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Treze de Julho 

Nada Nos Separará 

 Quem nos separará do amor de CRISTO? Será tribulação, 

ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo ou 

espada? Romanos 8:35 

 Nossa meditação para todo este ano tem como tema central: Apaixonados por JESUS. 

Quando estamos na adolescência nos encantamos com as(os) lindas(os) adolescentes que vemos 

no colégio, no cursinho, no estágio, na igreja, nos acampamentos, nos congressos, nos encontros 

de adolescentes com CRISTO, nas praias, nas piscinas, nos rios, nos sítios e nas fazendas. Quando 

estamos na adolescência, nós enxergamos adolescentes bonitos em todos os lugares e ficamos 

torcendo para que alguns deles se interessem por nós e nos procurem. 

 Adolescentes se apaixonam relativamente fácil e se esses adolescentes forem meninas, 

então a paixão surge muito antes dos garotos. Basta elas verem um garoto de DEUS, bonito, 

inteligente, saudável, carinhoso, charmoso, que se vista bem, que seja limpinho e rico, o romance 

surge na hora. É simplesmente impressionante como essas virtudes atraem a atenção das meninas 

adolescentes. Se esse garoto ainda der uma especial atenção para elas, elas começam a sonhar com 

o próximo momento em que os dois estarão juntos novamente. Se as prováveis vezes derem certo, 

então elas terão um relacionamento de verdade e quase todas vão sonhar em poder apresentar o 

gato como seu namorado e esse momento único na vida das meninas não tem preço. Se depois de 

alguns meses rolar uma aliança de compromisso, aí ninguém mais consegue segurar a emoção e a 

alegria dessas meninas de DEUS. 

 Aqui vai um recado especial para as meninas adolescentes: é muito importante que você 

se apaixone primeiro por JESUS antes de se entregar para o primeiro rostinho bonito que lhe der 

uma cantada. Se apaixonar por JESUS implicará em conhece -lo, em passar um tempo diário 

com ELE através da oração, da leitura da Sua Palavra, louvar o Seu nome, fazer a vontade DELE 

e não a sua, caminhar diariamente na companhia DELE, ouvir a SUA voz e estar disposta a viver 

por ELE. É desta forma que nos familiarizamos com JESUS e ELE vai se tornando alguém tão 

próximo, tão íntimo, tão importante, que não iremos querer decepcioná-lo. Você se apaixona 

primeiro por JESUS e esse seu relacionamento com ELE vai lhe orientar na escolha do rostinho 

bonito da sua vida. É simples assim 

 As meninas adolescentes precisam conhecer e entronizar JESUS no trono de seu coração 

como o principal homem e rei de sua vida. Quando JESUS for o primeiro e o melhor de sua vida, 

você, menina de DEUS estará habilitada para dizer sim ou não à um pedido de namoro que vier 

de um garoto de DEUS. Existe tempo para tudo e no momento certo, o namoro e os 

relacionamentos virão. Enquanto não chegar esse tempo, apaixone-se por JESUS.  

 Muitos adolescentes trocam JESUS pelo lixo do pecado. JESUS CRISTO tem perdido 

seus filhos adolescentes para baladas, fumaça, luzes, cerveja, álcool, sexo antes do casamento, 

cigarro, maconha, crack e outras drogas. O nosso verso de hoje é um convite de DEUS para sua 

reflexão. Pelo que você está trocando JESUS CRISTO? Que nada lhe separe do amor de DEUS 

que está em JESUS CRISTO, nosso SENHOR. Amém.  
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Quatorze de Julho 

Mais do Que Vencedores 

 Em todas estas coisas, porém, somos mais do que 

vencedores, por meio daquele que os amou. Romanos 8:37. 

 O ano de 2016 deixou uma marca na história de nosso país. Nunca na história das 

Olimpíadas nosso país havia sido escolhido como país sede e creio que o mundo esportivo tinha 

muitas dúvidas se os brasileiros seriam competentes o suficiente para organizar um evento desse 

porte. A grande verdade é que o mundo teve que ser curvar quando assistiu ao show que foi a 

abertura e o outro show que foi o encerramento. Jornais do mundo inteiro elogiaram o que 

aconteceu por aqui. Geralmente a mídia mundial só mostra as coisas horrorosas que também 

acontecem aqui, mas no mês das olimpíadas foram só elogios ao Brasil e aos brasileiros. 

 Quando se pensa em olimpíadas, sempre se pensa em coisas boas.  Existe todo um 

planejamento, a logística, as viagens, os deslocamentos, a alimentação e os dormitórios dos atletas, 

os ginásios, os equipamentos e logicamente o dinheiro que precisará vir de algum lugar para 

financiar tudo o que vai rolar por lá. 

 Além da Olimpíada, nosso país se surpreendeu e também organizou a Paraolimpíada   e 

ontem, dia 18 de setembro de 2016, foi a festa de encerramento. Hoje, dia 19 de setembro de 

2016, os atletas estarão voltando para os seus países de origem e veremos como nossos governantes 

irão administrar os espaços esportivos que foram construídos especialmente para a olimpíada. A 

bênção que vem da prática dos esportes é que além de trazer mais saúde, ela também afasta os 

adolescentes dos vícios e das drogas. Você não consegue admitir que o melhor corredor de 100 

metros do mundo, que por sinal é um jamaicano, fume, beba ou curta uma cocaína de vez em 

quando. 

 Os atletas se impõem a um ritmo de vida bem disciplinado. Os atletas de alto nível têm até 

nutricionistas particulares e tudo o que eles comem, quantas vezes comem, tudo quanto bebem e 

quantas vezes bebem, segue a uma dieta bem definida, pois dependendo da modalidade esportiva, 

eles não podem engordar nem uma grama. Estes atletas de elite seguem tudo à risca, pois o sonho 

de cada um deles é uma medalha de ouro. Nenhum deles, em seus melhores sonhos, sonha com 

a medalha de prata ou bronze. Sua cabeça é virada em ouro. Medalha de prata ou bronze não faz 

parte do plano e nem de seu projeto de vida. Eles podem até ganhar uma medalha de prata ou 

bronze, mas veja a frustração em seus rostos ao colocar a medalha no pescoço.  

 Leia o nosso verso de hoje e verás que este verso está dizendo que você adolescente de 

DEUS é mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Já parou para pensar o que é ser 

mais do que um vencedor? Enquanto os atletas desse mundo brigam por reconhecimento, pela 

medalha, pelo aplauso, pelos dois minutos de fama, pelo sonho de deixar seu nome nos registros 

da história, você, ao aceitar JESUS CRISTO como seu salvador e SENHOR, alcançou a vida eterna 

e não existe nada que se compare ao privilégio da vida eterna tendo DEUS PAI, DEUS FILHO E 

DEUS ESPIRITO SANTO como companhias diárias por toda a eternidade.  Isso é colocar uma 

medalha de diamante no peito e agradecer a JESUS CRISTO por ter morrido para te conceder 

gratuitamente a salvação. Isso é ser mais do que um vencedor. Louve a DEUS por 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 Julho 

Bendita Certeza 

 Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra 

coisa poderá separar-nos do amor de DEUS, que está em CRISTO 

JESUS. Romanos 8:39 

 No verso trinta e cinco deste mesmo capítulo, Paulo mencionou sete situações que 

poderiam nos separar de JESUS. Vamos nos lembrar do verso? “Quem nos separará do amor de 

CRISTO? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez ou perigo ou espada?” 

Todas estas situações podem acontecer na vida de qualquer adolescente. Qual adolescente não está 

livre de ter uma doença que tornará sua vida uma verdadeira tribulação? Qual adolescente está livre 

de ter uma tragédia na família e essa perda temporária de seus entes queridos não iria lhe trazer 

uma angústia profunda? Que adolescente de DEUS está isento de ser perseguido por sua fidelidade 

a DEUS e sua eterna lei? Que adolescente não corre o risco de ver seus pais perderem seus 

empregos e de repente não ficarem reféns da falta de comida ou mesmo de roupas e sapatos? Qual 

adolescente que vive em cidade grande está isento dos inúmeros perigos que o cerca ou mesmo 

receber uma bala perdida?  

 Tem uma música evangélica que diz que é muito bom ser cristão, quando tudo vai bem 

para o seu lado, quando os amigos estão por perto, quando seus pais o apoiam, quando não falta o 

pão, nem o arroz e o feijão. Quando tudo vai bem ficamos pensando que esse é o trabalho de 

DEUS. É uma obrigação DELE nos manter bem para que possamos ficar do lado DELE. É assim 

que geralmente pensamos. Nesses momentos de bonança, geralmente deixamos o SENHOR de 

lado e ocupamos todo o nosso tempo em vulgaridades e sequer lembramos de agradecer ao 

SENHOR pelas bênçãos, mas nossos pedidos por mais bênçãos não para. Mas quando as 

tribulações vêm, quando a doença chega, quando o desemprego bate na casa de sua família, como 

você adolescente de DEUS reage? Você ainda confia que DEUS está no comando da sua vida? 

Você lembra da história de Jó? Ele tinha tudo e dias depois das tragédias que aconteceram na sua 

vida, ele não tinha mais nada e mesmo quando sua esposa pediu para ele amaldiçoar o seu DEUS 

e morrer, ele permaneceu fiel. Que caráter, que fibra moral, que confiança, que fé tinha Jó não é 

verdade? 

 Nossa bendita certeza está nos versos trinta e oito e trinta e nove de Romanos 8: “Porque 

estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas 

do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer 

outra criatura, poderá separar-nos do amor de DEUS que está em CRISTO JESUS, nosso 

SENHOR”. 

 Que essa possa ser a minha e a sua oração diária e que realmente nada, absolutamente 

nada te afaste de JESUS CRISTO. Que nada te separe do teu JESUS, do teu líder, que deixou a 

glória eterna e veio dar a Sua vida, para que você não perdesse a sua. Sua salvação foi comprada 

pelo precioso sangue de JESUS. Não era sangue de homem e sim o sangue do FILHO DE DEUS. 

Oro para que o SENHOR coloque as maravilhosas palavras de Romanos 8:38 e 39 no seu coração 

e que tudo o que estiver escrito ali seja uma maravilhosa verdade na sua e na minha vida. Siga com 

o SENHOR. Não O troque por nada. Louvado e engrandecido seja o Seu nome.  
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Dezesseis de Julho 

Povo de Israel  

 Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e 

as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas; Dos quais são os pais, e 

dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito 

eternamente. Amém. Romanos 9:4 e 5 

 Se existiu um povo que recebeu de DEUS um tratamento especial nesta terra com certeza essa 

nação é Israel. Quando DEUS quis um povo para chamar de seu, ELE escolheu um homem rico e próspero 

chamado Abraão e sua belíssima mulher chamada Sara e lhe fez um convite para sair de sua terra e de sua 

parentela, pois DEUS queria fazer dele uma grande nação. Abraão aceitou o desafio de ser o patriarca de 

toda uma nação. 

 Apesar de suas idades avançadas, eles confiaram que DEUS poderia fazer um milagre em seus 

corpos já amortecidos para a paternidade. Fico imaginando Abraão com quase cem anos e Sara com quase 

noventa orando para ter um filho e clamando a DEUS por um milagre, pois humanamente falando isso seria 

impossível. Mas no vocabulário do nosso DEUS a palavra impossível nunca esteve presente. Quando nosso 

DEUS quer, as coisas acontecem e foi feito como DEUS quis e eles ficaram felizes com o nascimento do 

filho da promessa e Isaque chega para dar continuidade a promessa de fazer de Abraão e Sara, uma grande 

nação. Quando chega o tempo de Isaque ser pai, DEUS lhe dá a bênção de ter gêmeos e Esaú e Jacó vem 

cumprir a promessa de DEUS. DEUS escolhe Jacó, que depois teve seu nome mudado para Israel, e neste 

filho DEUS cumpre cabal e completamente sua promessa feita a Abraão de que ele seria o pai de uma grande 

nação. 

 Jacó teve duas esposas e duas concubinas e que lhes deram ao todo doze filhos e esses filhos se 

tornaram a nação de Israel, uma nação forte e poderosa aos olhos de DEUS. Veja o que o apóstolo Paulo 

fala deles em nosso verso de hoje: “Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, 

e a lei, e o culto, e as promessas; Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre 

todos, Deus bendito eternamente”. Amém. 

 Você adolescente viu quantas bênçãos DEUS derramou sobre esse povo? Não existiu um povo 

nesta terra por quem DEUS operou tantas maravilhas. Nosso líder JESUS CRISTO sai do céu, assume a 

forma humana e em que cidade ele vai nascer? Em Belém da Judeia. JESUS CRISTO nasce judeu, para 

priorizar a salvação dos judeus. JESUS CRISTO, o seu e o meu salvador e SENHOR vem para cumprir 

tudo o que as escrituras sagradas haviam predito sobre ELE. Nosso JESUS veio em primeiro lugar para trazer 

e mostrar as bênçãos da maravilhosa salvação aos filhos de Israel e somente depois que os filhos de Israel 

ouviram e viram as boas novas do evangelho que estas bênçãos foram levadas para nós, os gentios.  

 O povo de Israel sempre teve tudo para ser a nação mais abençoada do planeta. DEUS os escolheu, 

DEUS enviou seu FILHO para morrer na terra deles, eles foram os primeiros a ouvir as boas novas da 

salvação em CRISTO JESUS. Nosso líder fez seus maiores milagres entre eles e entre eles JESUS se oferece 

como um sacrifício vivo para que todos os judeus pudessem recebê-lo como seu Salvador e SENHOR. E 

eles O rejeitaram. Eles tinham tudo e acabaram ficando sem nada. Pois quem perde JESUS, perde tudo. 

Quem perde JESUS, perde a conexão com o PAI. Que triste fim para o povo de DEUS. 

 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/9/4,5
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Dezessete de Julho 

Uma Profecia de Isaías 

 Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: Ainda que o 

número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o 

remanescente é que será salvo. Romanos 9:27 

 Depois de ter escolhido Abraão para ser o pai de uma grande nação, depois do nascimento de 

Isaque, que era o filho da promessa, depois do nascimento de Esaú e Jacó, DEUS conduz seus planos de 

forma tal que Jacó, depois de uma luta com DEUS, teve seu nome mudado para Israel. Desta forma ele se 

torna o fundador de uma nação forte, com doze tribos, ou seja, o povo de DEUS nesta terra, nos tempos do 

velho testamento. 

 Já parou para imaginar que privilégio ser o povo de DEUS nesta terra? Já se imaginou como um 

adolescente israelita indo para a sinagoga de Jerusalém, junto com sua família no sábado do SENHOR e 

recebendo as bênçãos do sacerdote do SENHOR e sair do templo com a certeza absoluta que faz parte do 

povo de DEUS, escolhidos para serem os representantes de DEUS nesta terra? 

 Se você adolescente é um amante da Palavra de DEUS, você lembra que os onze filhos de Jacó não 

curtiam muito seu irmão José. DEUS deu a José o dom de sonhos e visões e nestes sonhos e visões sempre 

apareciam sua família - todas as tribos representadas pelos seus irmãos, se ajoelhando diante de José. 

Logicamente ninguém gostou muito da ideia de vir a se tornar um empregado, ser um servo ou mesmo ter 

que se ajoelhar diante de José. Os irmãos, para evitar que a profecia se cumprisse, o venderam e José foi 

parar na casa de um oficial egípcio chamado Potifar e DEUS mudou o rumo da história do Egito usando 

José para cumprir uma nobre missão.  

 Em determinado momento da história do Egito, um novo Faraó, que não conhecera a José, faz de 

sua grande família seus escravos e DEUS suscita Moisés para tirá-los da terra do inimigo. Depois de uma 

fuga espetacular, Moisés e depois Josué conduzem o povo de Israel para a terra de Canaã, terra esta que 

DEUS havia prometido a Abraão: uma terra rica, próspera e que manava leite e mel. 

  Muitas vezes este povo se rebelava abertamente contra o SENHOR a ponto de deixar de adorar ao 

SENHOR para se curvarem aos ídolos de pau e pedra dos pagãos. Mas o SENHOR, como um bom pai, 

não abandona o Seu povo e a Palavra de DEUS nos conta a saga de inúmeros profetas que foram chamados 

por DEUS para manter Seu povo nos seus caminhos. Todo o ritual do sacrifício de animais que foi instituído 

por DEUS tinha por objetivo supremo apontar para JESUS, o cordeiro de DEUS, que viria para resgatar a 

humanidade perdida. JESUS veio como um judeu para trazer as boas novas da salvação com prioridade para 

os judeus, tamanho o carinho que DEUS tinha com o Seu povo escolhido. 

 JESUS CRISTO veio para os seus, os seus O rejeitaram e daquela geração apenas um pequeno 

remanescente conseguiu entender que as profecias, principalmente a do profeta messiânico Isaías estava se 

cumprindo. Eles aceitaram JESUS como seu salvador e SENHOR, se juntaram aos não cristãos recém 

convertidos e dessa forma nasce a igreja cristã. DEUS tem um povo em pleno século 21, que ainda ama a 

JESUS e guarda seus mandamentos. Você conhece esse povo? Você faz parte desse remanescente? 
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Dezoito de Julho 

A Simplicidade da Salvação 

 Se com a tua boca confessares JESUS como SENHOR e em 

teu coração, creres que DEUS o ressuscitou dentre os mortos, 

serás salvo. Romanos 10:9 

 O apóstolo Paulo inspirado por DEUS tenta, ao longo dos capítulos nove, dez e onze de 

romanos,  mostrar a seus irmãos judeus o quanto eles erraram ao rejeitar JESUS como seu salvador 

e SENHOR.  

 No capítulo dez o apóstolo Paulo nos traz preciosos versos que alertaram seus compatriotas 

no passado e nos alertam hoje sobre como é simples e fácil aceitar a maravilhosa salvação que há 

em CRISTO JESUS. Ao longo de toda a história da humanidade e começando no jardim do Éden, 

logo depois da entrada do pecado, DEUS anuncia a simplicidade da salvação quando ELE mesmo 

sacrifica um cordeiro que representava JESUS o cordeiro de DEUS que viria a esta terra para salvar 

a humanidade de seus pecados.  

 Todo o ritual de sacrifício que o povo de Israel cumpria diariamente para obter a remissão 

de seus pecados apontava para JESUS. Em SUA misericórdia para com os filhos mais pobres de 

Israel outros animais de menor valor monetário eram oferecidos, mas o objetivo principal era que 

ficasse gravado em suas mentes que DEUS cumpriria a promessa feita no Éden de que seu filho 

JESUS viria e através de Seu sangue ELE pagaria o preço de sua salvação. 

 A Palavra de DEUS mostra-nos claramente que JESUS nasceu onde os profetas haviam 

predito que ELE nasceria; ele recebeu a visita dos magos e dos pastores, foi para o Egito para fugir 

da perseguição de Herodes, voltou com seus pais depois que Herodes morreu, cresceu na cidade 

de Nazaré, foi apresentado no templo de Jerusalém, aprendeu a trabalhar no mesmo ofício de 

marceneiro de seu pai terrestre, cresceu, estudou, se tornou um mestre, conseguiu discípulos e foi 

anunciar as boas novas tão esperadas, tão profetizadas pelos mensageiros de DEUS no passado. 

JESUS estava cumprindo as profecias. ELE era a salvação prometida, ELE era o cordeiro de DEUS 

que tiraria os pecados do mundo, ELE era o Messias das profecias de Isaías e dos salmos de Davi. 

ELE era o caminho, a verdade e a vida. ELE era a luz do mundo, o sal da Terra, o DEUS forte, o 

Pai da eternidade e o Príncipe da Paz. As profecias estavam se cumprindo a olhos vistos e só não 

via quem não queria. Bastava que o povo de DEUS voltasse seu olhar para a Palavra de DEUS. 

 Mesmo com todas as profecias da Palavra de DEUS mostrando para eles que ELE era o 

Messias, o povo de Israel O rejeita e desprezaram a oportunidade única de aceita-lo como seu 

salvador e SENHOR. Nosso verso de hoje mostra-nos como é simples e fácil a nossa salvação e 

em Romanos 10:11 lemos: “Porquanto a Escritura diz: Todo aquele que nele crê, não será 

confundido” e no verso 13, lemos: “Porque todo aquele que invocar o nome do SENHOR será 

salvo”. Prezado adolescente, a sua salvação é um presente de DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS 

ESPÍRITO SANTO para a sua vida e é bem mais simples aceitá-la do que você pensa. Você já 

aceitou JESUS CRISTO como seu salvador e SENHOR? Se ainda não tomou essa decisão, o que 

está te impedindo de fazer? Pense nisso.  
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Dezenove de Julho 

A Mente do SENHOR 

 Quem pois conheceu a mente do SENHOR? Ou quem foi o 

seu conselheiro? Romanos 11:34 

 O apóstolo Paulo passa todo o capítulo onze tentando explicar aos seus irmãos judeus os 

propósitos de DEUS para suas vidas. Os judeus, como povo, como nação, não aceitaram JESUS 

como o Messias das profecias bíblicas, não acreditaram que JESUS CRISTO era o cordeiro de 

DEUS que tiraria o pecado do mundo, não acreditaram que o DEUS FILHO nasceu pobre neste 

mundo para ganhar o coração dos pobres. Eles queriam alguém forte, poderoso e que ao som de 

sua voz, milhares de soldados se uniriam a ele e acabariam de vez com o império romano.  

 Paulo estava tentando convence-los a aceitar aquele humilde menino que nasceu numa 

manjedoura em Belém da Judeia, pois não havia lugar para ele num quarto de hotel. Nosso verso 

de hoje fala-nos sobre a impossibilidade de conhecer a mente do SENHOR. Os planos de DEUS 

são muito diferentes dos planos dos homens e quando estudamos diariamente a Sua Palavra e 

analisamos as atitudes de DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPIRÍTO SANTO, agradecemos 

e louvamos os seus nomes por eles pensarem de forma tão diferente da nossa. 

 Na mente do SENHOR, ELE deixaria a glória, o poder, a adoração para se revestir de 

humanidade e salvar a humanidade perdida. Você já parou para pensar como deve ter sido 

diferente para JESUS sair de seu corpo celestial para se transformar num bebe e nascer como um 

menino igual a todos os outros? Ele viria como pobre, viveria como pobre para ganhar os pobres 

para o Seu reino. Já imaginou se JESUS nascesse num palácio, andasse de Mercedes zero e se 

deslocasse sempre se helicóptero? Que pobre acreditaria NELE?  

 JESUS CRISTO nasceria como judeu para priorizar a salvação dos judeus. Ele veio com 

poderes celestiais tais como o dom de curar, o dom de multiplicar, o dom de fazer milagres 

inexplicáveis e isso tudo para atestar a sua origem celestial. JESUS nasce no lar de uma dona de 

casa e um marceneiro e tem que aprender o oficio de seu pai, para poder ajuda-lo em sua tarefa de 

manter sua família e também deixar um exemplo para todos os adolescentes sobre a importância 

do trabalho na família. 

 Na mente do SENHOR, o seu reino seria fundado e alicerçado no amor e não na força. 

O maior no reino de DEUS é quem serve e não quem manda. Nenhum pastor, doutor ou professor 

é maior no reino de DEUS do que as crianças. Na mente do SENHOR, nós, os seus discípulos, 

deveríamos amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem porque amar quem nos ama é muito 

fácil e qualquer um não cristão pode fazer isso.  

 

Na mente do SENHOR, ELE precisaria morrer para que os adolescentes que estivessem 

lendo essa meditação no ano de 2017 pudessem alcançara a salvação. Na mente do SENHOR 

existe um sonho de que todos os seus filhos adolescentes O aceitassem como salvador e SENHOR, 

pois ELE prometeu e irá cumprir a SUA promessa de vir buscá-los para outorgar-lhes a vida eterna, 

num paraíso chamado Nova Jerusalém. É demais para entendermos não é verdade? Mas estes 

planos estão todos prontos na mente do SENHOR e tudo isso pode ser comprovado pela Sua 

Palavra. Amém por isso. 
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Vinte de Julho 

A Nova Vida em Cristo Jesus 

 Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de DEUS, que 

apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a 

DEUS, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1 

 Começo minhas palavras desejando um incrível dia a todos os adolescentes do SENHOR que O 

colocam como soberano em sua vida, que sempre começam o seu dia com os joelhos no chão e a Bíblia na 

mão, pois este é o segredo do cristão. Feliz dia para você que abre a sua boca em louvor ao seu DEUS e não 

se contenta só em ouvir o que os outros estão louvando. Quando escolhemos colocar o SENHOR em 

primeiro lugar em nosso dia, as bênçãos divinas reservadas aos fiéis são derramadas sobre nós e quando o 

dia acaba e você se recorda como DEUS te abençoou não tem como não ser grato a ELE antes de dormir. 

Quando o seu dia começa com DEUS e quando você termina o seu dia com ELE, você consegue realmente 

se sentir um privilegiado. 

 Se você não está com a sua caneta vermelha em mãos, te aconselho a parar tudo e ir buscar para 

poder sublinhar os dois primeiros versículos de Romanos 12. Quando abri minha Bíblia hoje de manhã, já 

pude ver que estes dois versos já estão sublinhados e aproveitei o subtítulo que estava na minha Bíblia para 

escrever a nossa meditação para hoje. 

 O apóstolo Paulo em Romanos 12:1 te pede, em plena adolescência, que você apresente o seu 

corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a DEUS que é o vosso culto racional. Você parou para 

pensar que pedido é este do apóstolo Paulo? Tenho que cuidar de meu corpo como se ele fosse um sacrifício 

vivo. Você que está na fase da adolescência sabe bem melhor do que eu como os adolescentes que não são 

do SENHOR cuidam dos seus corpos. Parecem que algumas crianças só esperam chegar na adolescência 

para começar um programa de auto destruição, pois é na adolescência que muitos começam a fumar, irão 

experimentar a primeira cerveja, irão gostar e provarão o vinho, depois o conhaque, depois a vodca e alguns 

chegarão muito fácil na cachaça, talvez para nunca mais voltar.  

 Isso sem falar na multidão de adolescentes que irão fumar o seu primeiro cigarro de maconha, 

experimentar cocaína, pular rapidamente para o ecstasy e morrer no crack e pasmem, tudo isso pode 

acontecer antes que estes adolescentes cheguem aos 16 anos. Quando você vê esse cenário nas cracolandias 

de Rio de Janeiro e São Paulo, ou mesmo na esquina perto de sua casa, você consegue ver claramente que 

este pedido do apóstolo Paulo não é nada absurdo, pois as bênçãos de uma nova vida em CRISTO JESUS 

são maravilhosas demais para você curtir. 

 Olhe para o seu corpo. Olhe para sua mente. Não tem nada de impuro no seu corpo. Sua mente 

ainda está intacta, pois o álcool que invade a corrente sanguínea quando se bebe ainda não é uma realidade 

na sua vida e nunca será em nome de JESUS. Preserve seu corpo como um sacrifício vivo. Cuide de sua 

saúde. Beba água. Contrarie todos os seus amigos adolescentes e durma cedo e tenha um dia maravilhoso 

enquanto eles não terão. Faça exercícios físicos, trabalhe em casa, ajude seus pais, se abstenha do álcool e 

qualquer outra droga. Seu corpo perfeito é o seu culto racional. Honre ao SENHOR com o seu corpo e 

mente perfeitos. DEUS seja louvado pela forma como você irá cuidar de seu corpo. 
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Vinte e Um de Julho 

Adolescentes Inconformados 

 E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, pela 

renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, 

agradável e perfeita vontade de DEUS. Romanos 12:21 

 Se existe uma marca no caráter de uma grande maioria dos adolescentes, sejam eles servos de 

DEUS ou não, é a tal da inconformidade. Muitos pais criam seus filhos desde pequenos fazendo, ou 

pelo menos tentando fazer, o seu melhor e do nada quando seus filhos chegam à adolescência parece 

que os mesmos não querem aceitar nada do está sendo feito por eles com tanto carinho. 

 O que leva tantos adolescentes a se rebelar e a não se conformar com a forma com que seus 

pais sempre conduziram a família? Por que essa inconformidade atinge níveis tão elevados que muitos 

pais chegam a expulsar seus próprios filhos de casa? Será que esse tipo de situação já chegou na sua 

casa? Você como adolescente de DEUS já se sentiu inconformado com alguma atitude de seus pais? 

 Precisamos entender que tanto os pais como os filhos adolescentes erram e num lar cristãos a 

regra áurea do perdão sempre deve ser levada em consideração e tanto pais quanto filhos precisam se 

lembrar de que o próprio JESUS nos ensinou que não existe um limite de vezes para perdoar. 

 Uma coisa que todos os pais precisam entender é que se existe algo que mexe com o 

temperamento e as emoções dos adolescentes é a injustiça. Se seu pai ou sua mãe não entenderem isso, 

sempre irão ter um sério problema de relacionamento com vocês. A incoerência entre o que os pais 

pregam e o que eles vivem também deixa qualquer adolescente inconformado. Nenhum adolescente 

gosta de ver seus pais falando uma coisa e vivendo outra totalmente diferente. Creio que a incoerência 

é o pior defeito de caráter dos pais, pois o reflexo dessa vida dupla abala a formação do caráter de 

qualquer filho. 

 Se seus pais são incoerentes eles precisam urgentemente aprender a ser coerentes e justos, pois 

geralmente quem é incoerente é injusto e isso traz enormes problemas de relacionamento entre pais e 

filhos. É importante lembrar que essa dica também serve para você que daqui há uns quinze ou vinte 

anos também estará tendo a responsabilidade de criar os seus próprios filhos. Além de ser coerente e 

justo hoje, você precisa parar de ficar se comparando com seus amigos que tem uma vida material 

melhor do que a sua, pois geralmente as reclamações dos filhos contra seus pais tem sempre um misto 

de inveja por conta de seus amigos que são bem de vida. Por trás de muito inconformismo, existe muito 

materialismo e na maioria das vezes esses desejos materiais são desnecessários. Adolescentes reclamam 

geralmente por inveja de bens que literalmente eles não precisam ter.  

 

 Aos adolescentes de DEUS, o apóstolo Paulo te aconselha a não se conformar com o mundo, 

com os prazeres, com a ditadura da moda, com a corrupção, com o poder, com as drogas, com a 

prostituição, com o pecado, com a pedofilia, ou seja, não se conformar de maneira nenhuma em 

participar de uma vida pecaminosa. Além de não se conformar, o apóstolo Paulo te convida a uma 

transformação de sua mente. Um adolescente convertido ao SENHOR JESUS não pensa em pecado e 

isso faz toda a mudança na forma de você pensar, viver e existir. Quem é do SENHOR pensa nas coisas 

do alto e não nas debaixo. 
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Adole Brasil 

Terceira Semana 

Robinson H. Amorim 

Descreva aqui o seu 

apaixonar-se por Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

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

___________________________ 

 

editadole  
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Vinte e Dois de Julho 

Não Fique Se Achando 

 Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre 

vós não pense de si mesmo além do que convém. Romanos 12:3 

 Se existe um livro que supera em sabedoria a qualquer outro livro, este livro é a Palavra de 

DEUS. Como adolescente em fase de mudanças e crescimento, você precisa diariamente dos conselhos 

que encontrará nela para não perder o rumo de sua vida. DEUS te deixou de presente sua maravilhosa 

verdade e homens inspirados por DEUS escreveram e juntaram tudo em sessenta e seis livros e a isso 

chamamos de Bíblia.  

 

 Muitos adolescentes cristãos sequer tem a sua própria Bíblia. A nova geração baixou sua Bíblia 

no celular e mesmo assim são poucos os adolescentes de DEUS que as utilizam nos raros momentos 

em que os pregadores a utilizam. Quando o assunto em casa é levar sua Bíblia para a igreja geralmente 

gera uma discórdia com seus pais. Se você tiver que ir para a igreja de ônibus, dificilmente ela vai à sua 

mão, pois você sempre encontrará um jeito de esconder a Palavra de DEUS no fundo de sua maleta de 

mão, bolsa ou mesmo da sua mochila. Ao agir dessa forma você mostra claramente para o universo que 

você não quer ser confundido com os cristãos. Você tem uma vergonha danada se algum colega seu de 

escola te reconhecer no meio de outros amigos e com certeza as gozações virão. O que falta para muitos 

adolescentes cristãos é coragem para se posicionar do lado do SENHOR. Enquanto a coragem não 

chega, eles se acovardam, fogem e o SENHOR se entristece com a falta de compromisso. 

 

 Esse livro tão antigo e ao mesmo tempo tão moderno foi escrito por homens inspirados por 

DEUS e suas palavras são tão necessárias, tão verdadeiras e tão importantes para sua vida que se você 

passasse o resto dela sem ler quaisquer outros autores, você não sentiria a menor falta, pois a Palavra de 

DEUS supera e de longe qualquer livro que já foi escrito por qualquer ser humano. A Palavra de DEUS 

é o livro dos livros.  

 O conselho do apóstolo Paulo hoje tem um cliente certo e esse cliente é você. Vamos e 

venhamos, mas se existe uma raça que se acha o gás da coca são os adolescentes. Em muitas situações 

vemos adolescentes discordando de seus pais, de seus professores e de seus líderes espirituais. Se eles 

apenas discordassem todos entenderíamos, mas o grande problema com estes adolescentes é que eles 

não possuem argumentos fortes para manter suas posições, pois lhe falta algo que eles não têm que é a 

experiência.  

 

 DEUS te deu uma mente para pensar e é muito bom que você a use para isso. É normal quando 

se pensa diferente da maioria, que você expresse a sua opinião para os seus amigos, seus pais e seus 

professores. Alguns deles irão te ouvir, também irão discordar de você e isso pode gerar uma conversa 

sábia e construtiva. É muito prudente de a sua parte entender que nem sempre você está certo e na 

adolescência, na grande maioria das vezes, você não vai estar certo mesmo. Esquece a historinha de que 

você é o cara, que você está certo e que a palavra final tem que ser a sua, pois não funciona dessa forma. 

 

 Muitos adolescentes se acham sarados demais, inteligentes demais, tecnológicos demais e por 

se acharem tanto, acabam sempre batendo de frente com pessoas mais sábias e mais experientes do que 

você. Siga a sua vida com a plena consciência de você não saber todas as coisas e que somente DEUS é 

o dono da verdade. Vai ser melhor para você. 
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Vinte e Três de Julho 

Um Só Corpo em CRISTO 

 Porque assim como em um só corpo, temos muitos membros, mas 

nem todos os membros tem a mesma função, assim também nós, 

conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos 

outros. Romanos 12:4 e 5. 

 O apóstolo Paulo foi o homem escolhido por DEUS para trazer inúmeras bênçãos e 

orientações para a inexperiente e recém-nascida igreja cristã. Nada como receber ajuda de um 

especialista em Velho Testamento, um verdadeiro professor do judaísmo e que de brinde ainda teve o 

privilégio de ter um encontro pessoal com JESUS naquela famosa estrada de Damasco. 

 Neste nosso verso de hoje Paulo está tentando fazer você entender que do mesmo jeito que o 

nosso corpo tem diferentes membros e cada uma tem a sua função específica, em nossa vida de 

membros de igreja também precisamos entender que DEUS nos dá diferentes dons, que precisamos 

descobrir os nossos e o que é mais importante que devemos utilizá-los para a honra e a glória do 

SENHOR JESUS. 

 Como adolescentes que sequer tem trabalho remunerado podem ajudar uma igreja a cumprir 

sua missão de salvar os perdidos e conservar os salvos? Adolescentes têm virtudes que as pessoas de 

mais experiência sempre admiram. Adolescentes são animados, dispostos a encarar novos desafios, 

aceitam participar de missões evangelísticas desde que sua galera esteja junta, gostam de atingir metas e 

sabem comemorar como ninguém quando chegam lá. Adolescentes são movidos a entusiasmo e a 

desafios e isso faz toda a diferença quando se compara adolescentes com qualquer outra raça. Por 

gostarem de trabalhar em equipe, os desafios para eles só existem para serem quebrados. 

 A cada sábado de minha vida, a exceção de um único sábado por mês que estou cumprindo 

alguma missão evangelística, me congrego com aproximadamente mil membros de minha igreja 

adventista do sétimo dia em Curitiba. Quando chego lá a cada sábado e mesmo nas quartas e nos 

domingos, posso ver na prática o que o apóstolo Paulo nos quis ensinar sobre os membros serem o 

corpo de Cristo.  

 As pessoas que tem o dom de cumprimentar e recepcionar já se ofereceram para trabalhar e 

praticamente ninguém entra em nossa igreja sem receber um abraço, um aperto de mão ou no mínimo 

um sorriso. Junto com os recepcionistas, já ficam as diaconisas e diáconos para com muito carinho 

arrumar um lugar para os eternos atrasados de plantão, que insistem em nunca honrar o seu 

compromisso com DEUS e chegar na hora que DEUS marcou para tudo começar. Na entrada do 

estacionamento, vários diáconos ficam por horas orientando os motoristas a estacionar ou sair de lá.  

 Se você é adolescente tenho certeza que amaria louvar no Ministério Chama Coral que hoje 

tem aproximadamente cento e sessenta componentes e com bom potencial para crescer ainda mais. O 

Coral Adventista do Portão, coral formado por alguns poucos jovens e muitos pais, tios e avós sempre 

cumpre com mérito sua missão de cantar músicas mais tradicionais e sempre consegue agradar os seus 

ouvintes, por conta da serenidade e enlevo das músicas do velho hinário.  Temos vários ministérios 

funcionando a pleno vapor e é muito bom ver na prática o que o apóstolo Paulo quis nos ensinar na 

teoria. 
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         Vinte e Quatro de Julho 

     Dicas de Vida I 

 O amor seja sem hipocrisia. Detestai ao mal, apegando-

vos ao bem. Romanos 12:1 

 A Palavra de DEUS é o meu manual de vida e espero em DEUS que também seja o seu. 

Para se ter uma vida plena e abundante, você só precisa da Palavra de DEUS para te orientar e se 

você der ouvidos aos seus ensinamentos você verá no futuro o quão longe você chegou. A Palavra 

de DEUS tem o dom de te ensinar a viver e quando digo ensinar a viver quero dizer principalmente 

aprender a se relacionar com DEUS e seu próximo.  

 Você com certeza  já ouviu falar dos dez famosos mandamentos da Lei de DEUS que 

foram escritos pelo próprio dedo de DEUS em duas tábuas de pedra e entregues à humanidade 

através de Moisés. Os primeiros quatro mandamentos nos ensinam a forma de nos relacionarmos 

com DUES e os seis restantes nos ensinarão como se relacionar com nosso próximo. A essência, 

ou seja, a base, o cerne, o motivo, a virtude principal da lei de DEUS é o amor. Se você ama a 

DEUS de verdade então você, conforme está escrito em Êxodo 20, não terá deuses falsos diante 

de DEUS. Você não se curvará e muito menos fará uma imagem de escultura para imitar a imagem 

de DEUS ou de algum personagem da Palavra de DEUS. Você não tomará mais o sagrado nome 

do SENHOR em vão, pois isso você fazia quando ainda não havia entregado sua vida aos pés de 

JESUS dentro de um tanque batismal. 

 Você guardará o dia de sábado, pois esse foi o dia em que DEUS descansou, abençoou e 

santificou. Em nenhuma porção da Palavra de DEUS você encontrará DEUS dando destaque a 

qualquer outro dia da semana além do sábado. Não foram os judeus que criaram o sábado. O 

sábado não é uma invenção do judaísmo. O sábado é uma invenção de DEUS e quem reverencia 

DEUS no sábado que ELE criou sabe muito bem que isso é uma verdade bíblica sólida e bem 

consolidada.  

 Os últimos seis mandamentos irão te ensinar a se relacionar com o seu próximo, pois os 

primeiros quatro, DEUS escreveu para te ensinar a se relacionar com ELE. Quem ama a seu 

próximo, honra a seu pai e sua mãe, não mata, não adultera, não furta, não mente e não cobiça 

nada do que pertença a seu próximo guarda os mandamentos de Deus. Isso é uma verdadeira aula 

de relacionamento com o seu próximo. Seguindo estes itens da lei de DEUS você está 

perfeitamente habilitado a amar o seu próximo. 

 A partir de nossa meditação de hoje, o apóstolo Paulo vai te deixar de presente algumas 

dicas de vida e em todas elas vim te mostrar a importância de algumas virtudes que você pode e 

deve incorporar ao seu caráter. A primeira dica está no nosso verso de hoje: “O amor seja sem 

hipocrisia”. Em outras palavras, quando você amar, ame para valer e não para fingir que está 

amando. Se vai amar seus pais, seus irmãos, seus parentes e seus amigos então ame de verdade e 

sequer sonhe com a hipótese de fingir que ama. A primeira virtude que Paulo quer compartilhar 

com você é a mesma que é a base da lei de DEUS, o amor.  

 Se você tem alguma dificuldade com a arte de amar, peça a DEUS para te ensinar e ELE 

vai usar muitas pessoas que não tem a menor dificuldade em amar para te ensinar.   
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Vinte e Cinco de Julho 

Dicas de Vida II 

 No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de Espírito, 

servindo ao SENHOR. Romanos 12:11 

 Quando se está na adolescência temos sede por aprender e não irão faltar bons professores, 

bons pais e bons líderes espirituais para ensinar-nos a andar nos caminhos do SENHOR. Estes 

adultos irão se empenhar ao máximo para você continuar firme, vivendo pela fé e aguardando a 

maravilhosa esperança da volta de JESUS. Eles se preocupam, eles oram, eles choram e clamam a 

DEUS para que ELE não te perca para o inimigo. 

 Como adolescente você precisa ouvi-los, pois estas pessoas que te amam foram colocadas 

na sua vida para te ensinar a viver e hoje o apóstolo Paulo vem te dar seis dicas preciosas para sua 

vida de servo de DEUS. 

 Quando convivemos com adolescentes em seu dia a dia, vemos que um grupo se destaca 

pelo zelo, o carinho e a dedicação com que fazem as coisas para si mesmos e também vemos um 

grupo de adolescentes que não estão nem ai para a sua vida e os seus desafios. O sucesso na sua 

adolescência vai depender em grande parte em ser zeloso, dedicado, empenhado e focado no que 

você quer para sua vida. Você irá passar sua adolescência, irá observar a sua vida, verá a vida de 

seus amigos e daqui há quatro ou cinco anos, quando você estiver às portas de uma faculdade ou 

quem se sabe já tiver chegado ao mundo do estágio ou do trabalho, poderá ver a importância de 

ser zeloso. Quando você estiver lá, vai lembrar de seus amigos da adolescência e verá que a grande 

maioria deles não chegou aonde você chegou. 

 Sede fervorosos no Espírito é a segunda dica de vida de Paulo para você. Quem é do 

SENHOR, quem nasceu de novo, quem aceitou a JESUS como seu salvador pessoal, quem tem 

uma nova natureza espiritual, precisa ser fervoroso no Espírito. Ser fervoroso no Espírito é uma 

escolha diária e para isto existe a oração, o louvor, a Bíblia, os bons livros espirituais, sua classe de 

adolescentes, sua igreja, sua família e os ministérios que você se dedica. 

 A terceira dica para sua vida é: sirva ao SENHOR. Servir ao SENHOR é o melhor estilo 

de vida que você pode adotar para a sua adolescência. A grande maioria dos adolescentes não 

conhece DEUS, não sabe absolutamente nada a respeito de como servi-lo, adorá-lo e amá-lo. 

Acostume-se a servir ao SENHOR, participe de todos os eventos onde o nome do SENHOR é 

exaltado, onde os pobres e necessitados são ajudados, onde o faminto ganha o pão, onde o mendigo 

ganha um cobertor, onde idosos ganham carinho e os órfãos ganham brinquedos, beijos e abraços. 

Não importa onde você esteja, pense sempre em continuar servindo ao SENHOR. 

 No verso 12, mais três dicas de Paulo para sua vida:  Regozijai-vos na esperança, sede 

pacientes na tribulação, na oração perseverantes.  Elas são auto explicativas e falam por si mesmas. 

Paulo pode te ensinar porque ele se empenhava em viver aquilo que ele pregava. JESUS CRISTO 

é o exemplo máximo de Alguém que vivia o que pregava. Aceite as dicas de vida de Paulo e de 

JESUS CRISTO para sua vida espiritual. 

 Que o SENHOR te abençoe neste seu novo dia de vida. Siga com ELE.  
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Vinte e Seis de Julho 

Dicas de Vida III 

 Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a 

hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não 

amaldiçoais. Romanos 12:12 e 13. 

 Com o advento do Facebook duas palavras passaram a fazer parte do vocabulário de bilhões 

de pessoas e por conta desse fenômeno quando você gosta do que os outros postaram você apenas 

curte, mas quando você gostou a ponto de querer que outros vejam o que você viu você compartilha. 

 A igreja cristã estava apenas começando e o apóstolo Paulo estava pedindo aos cristãos romanos 

que se sensibilizassem com as necessidades dos cristãos mais pobres. Não era apenas uma questão de 

curtir pobreza, mas sim de compartilhar meios e recursos para aliviar o fardo que oprimia esses cristãos. 

Geralmente quando o assunto é dar alimentos para os necessitados muitos se envolvem, pois ainda 

existe amor em seus corações para ajudar a alimentar os famintos. A fome e a sede devem ser um dos 

maiores opressores dos pobres e se você que está na adolescência tem fartura na sua casa, você deveria 

andar ajoelhado de gratidão, pois a realidade do mundo ao seu redor é muito cruel. 

 Em quase todas as igrejas cristãs existem alguns irmãos abonados, bem de vida, com bons carros 

e boas casas, que estudaram, montaram seus negócios, passaram nos melhores concursos públicos ou 

se tornaram excelentes profissionais liberais. Estes irmãos bem sucedidos tiveram seus méritos, pois eles 

estudavam enquanto seus amigos nem pensavam nisso, eles economizavam enquanto seus amigos 

gastavam e logicamente para serem bem sucedidos, eles devem ter ouvido muito os bons conselhos de 

seus pais também abonados.  

 Mas a grande maioria dos membros das igrejas cristãs são pessoas simples, que não tiveram a 

bênção de terem pais abonados, de visão, que tivessem estudado quando eram novos, não tiveram 

amigos que os empurrassem para cima e mostrassem que era possível melhorar de vida. Muitos desses 

irmãos de igreja vivem literalmente com um salário mínimo e acabam casando com outra pessoa que 

também ganha salário mínimo e desse casamento geralmente vem mais três ou quatro filhos para dividir 

a miséria que seus pais estão ganhando. Muitas pessoas são pobres por escolha. Amam ser pobres e não 

fazem o menor esforço para se livrar da pobreza. 

 Aproveite que você está na adolescência e aprenda a observar as pessoas que estão ao seu redor 

e muitas dessas pessoas pobres e sem a menor perspectiva de melhoria de vida, estão nessa situação 

simplesmente porque NÂO quiseram estudar para melhorar de qualidade de vida. Você é o engenheiro 

de seu futuro e o que você plantar hoje é o que você irá colher amanhã. Se você não plantar, nem colher 

você vai.  

 Independente se na sua igreja tem mais pobres ou ricos, cabe a você adolescente ajudar a 

diminuir os sofrimentos de quem tem fome, praticar a hospitalidade sempre que possível e abençoar e 

não amaldiçoar o seu próximo. Preste muita atenção na pobreza que está ao seu redor, abençoe-os 

como você puder, mas empenhe-se da melhor forma possível para não ficar igual a eles. Não conheço 

nenhuma pessoa que tenha me dito que ama muito ser pobre, que é apaixonado pela fome, que gosta 

muito de usar trapos e tem uma verdadeira paixão por depender da bondade alheia. Essas pessoas não 

existem.  
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Vinte e Sete de Julho 

Dicas de Vida IV 

 Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que 

choram. Romanos 12:15 

 Veja que dica incrível esse nosso amigo apóstolo Paulo te dá hoje. A alegria faz parte da 

vida dos adolescentes cristãos. Ela está presente nos encontros de família, nos acampamentos de 

verão das igrejas, nas festas nas casas de amigos, no dia do seu batismo ou de alguém que você ama. 

A alegria ri à toa quando você se apaixona e ela grita quando você vê o seu último boletim do ano 

e lê a palavra aprovado. Quando você tira férias com a sua família e vê o lindo e maravilhoso mar 

te esperando, ela também está presente quando você está vendo um excelente filme com sua 

família, ela também te acompanha.  

 Em nossa vida de membros de igreja, DEUS nos dá oportunidades incríveis de curtirmos 

momentos felizes e alegres. Creio que você lembra do dia em que você nasceu de novo. Com 

certeza você lembra quando você foi mergulhado naquele tanque batismal e saiu de lá uma nova 

criatura em CRISTO JESUS. Que alegria não é verdade? Seus pais, seus amigos e seus irmãos em 

CRISTO estavam lá para te abraçar e te receber no reino de DEUS. A partir daquele momento 

sua vida foi entregue a JESUS e ELE irá fazer o melhor por você, pois você deixou sua vida nas 

mãos do Mestre. Sua alegria será servir ao SENHOR em gratidão pela sua salvação. 

 Enquanto você cresce DEUS, em Sua misericórdia, vai te proporcionando vários 

momentos felizes, não só para você como também para seus pais, seus irmãos, sua grande família, 

seus colegas de trabalho, escola e estágio. O conselho de Paulo é para que você se alegre com os 

que se alegram. Curta, portanto, cada momento em que seus pais, seus amigos e seus familiares 

estão tendo os momentos felizes deles. Participe da alegria deles e não somente da sua alegria. Sua 

alegria não precisa ser egoísta. Participar da alegria dos outros implica em ir lá, dar um presente, 

dar um abraço, orar por eles, cantar, vibrar e desta forma fazer parte de verdade dos momentos de 

alegria deles. Isso é altruísmo, o contrário de egoísmo. 

 O apóstolo Paulo também fala que você dever chorar com os que choram e me veio à 

mente a história real de um pastor que cumpriu de forma literal este conselho. Ele havia acabado 

de ouvir que um dos anciãos de sua igreja havia falecido e ele foi ao velório e simplesmente chorou 

junto com a família enlutada e só saiu de lá quando seus olhos não puderam mais produzir lágrimas. 

Ele não falou nada, não abriu a Bíblia, não confortou os familiares com as famosas promessas da 

manhã da ressurreição. Ele apenas chorou com os que choram.  

 A família enlutada disse mais tarde que eles nunca haviam recebido tamanha demonstração 

de solidariedade como aquela. Ficaram extremamente agradecidos por ver que seu pastor os amava 

tão profundamente. Isso é amor na prática. Isso é solidariedade. Isso é altruísmo. Isso é pensar no 

próximo por alguns momentos e se esquecer completamente de si mesmo. 

 Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, foram as suas dicas de 

vida para hoje. Que presentes incríveis recebemos diariamente do SENHOR.  
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Vinte e Oito de Julho 

Dicas de Vida V 

 Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar 

de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais 

sábios os próprios olhos. Romanos 12: 16. 

 Fico impressionado como DEUS inspira pessoas diferentes ao longo da história da 

humanidade para nos trazer mensagens que ainda nos são úteis hoje como eram no passado. Abrir a 

Palavra de DEUS diariamente é a melhor forma de você adolescente do SENHOR receber diretamente 

de fonte as mensagens que você precisa para se manter apaixonado por JESUS. 

 Se existe uma virtude de caráter que é a maior bênção para o seu relacionamento com seus 

pais, irmãos e amigos é o amor. Quem tem JESUS no seu coração ama naturalmente seus pais, irmãos 

e o seu próximo. Não precisamos sequer nos esforçar e nem nos sacrificar para isso. Precisamos apenas 

acordar diariamente e pedir ao SENHOR que nos ajude a amá-los como o SENHOR nos ama.  

 Entre tantos ensinamentos que JESUS nos deixou em Suas palavras, para mim existe um que 

é a regra áurea do nosso relacionamento com o nosso próximo: “Tudo quanto quereis que os homens 

vos façam, fazei-o a eles, vós também”.  Viu como é fácil? Se você quer que alguém faça alguma coisa 

boa para você, você deve fazer antes para essa pessoa. Quer sempre acordar e receber a mesa prontinha 

para o seu desjejum? Surpreenda sua família e antes de dormir deixe a mesa pronta para o dia seguinte. 

Gosta de ver uma louça limpa, talheres brilhando, copos transparentes e ver tudo maravilhoso na hora 

de seu almoço? Surpreenda a sua mãe e diga para ela que a partir de hoje este trabalho é seu e não dela. 

Abençoe a sua família com o seu amor, o seu serviço, o seu empenho. Tenha o mesmo sentimento de 

amor pelos seus irmãos e seu próximo. Geralmente quando se planta amor, se colhe amor. Quando se 

planta carinho, se recebe carinho. É a famosa lei da colheita: Você colherá o que plantar.  

 O nosso amigo apóstolo Paulo te dá mais duas dicas de vida. A primeira é: “em lugar de serdes 

orgulhosos, condescendei com o que é humilde”. Em outras palavras você não precisa de orgulho para 

nada na sua vida. Lúcifer teve orgulho e apesar dos incansáveis apelos da Trindade para ele se redimir 

e se arrepender de seus pensamentos maus, ele teve orgulho suficiente para não voltar atrás e deixou-

nos a desgraça do pecado de brinde. Ore diariamente ao SENHOR para que ELE afaste o orgulho de 

sua vida.  

 O segundo conselho tem tudo a ver com o primeiro e isso pode muito bem mexer com o seu 

orgulho: “Não sejais sábios aos seus próprios olhos”. Muitos adolescentes não têm quinze primaveras 

de vida e se acham sábios o suficiente para serem os professores de seus pais. Você acredita nisso ou 

isso também acontece com você? Por incrível que possa parecer, eles se acham mais inteligentes e mais 

sábios que seus pais, professores e líderes espirituais. Quanta presunção dentro de um corpo e uma 

mente de quinze anos de idade! 

 Expulse o orgulho e a presunção de sua vida e se afaste completamente da falsa ideia que você 

sabe tudo. Ao invés de se apegar ao orgulho e a presunção, tire mais tempo para amar seus pais, irmãos, 

seus parentes, amigos e seu próximo. Sua vida espiritual irá melhorar muito se você aceitar essas dicas 

de vida do nosso querido apóstolo Paulo. 
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 Robinson H. Amorim 

Adole Brasil 

Quarta Semana 

Descreva aqui o seu 

apaixonar-se por Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

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

___________________________ 

 

editadole  
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Vinte e Nove de Julho 

Vence o Mal com o Bem 

 Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. 

Romanos 12:21 

 O apóstolo Paulo continua ensinando dicas de relacionamentos que são dicas que nos ensinam 

a viver. Nosso verso de hoje é o último desse capítulo 12, mas Paulo irá nos brindar com algumas outras 

dicas antes dessas. 

 No verso dezessete, ele nos ensina: “Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer 

o bem perante os homens.” Quando aceitamos JESUS como nosso Salvador e SENHOR, nossa vida 

sofre uma mudança radical em nosso comportamento e nossas atitudes. O apóstolo Paulo está te 

ensinando que você adolescente de DEUS não pode e não deve retribuir o mal com o mal. Essa é uma 

atitude típica de quem não conhece a JESUS.  No mundo de pecado em que vivemos, existe uma classe 

de pecadores conhecidos como bandidos e assassinos e eles se especializaram em pagar o mal com o 

mal e com certeza nenhum adolescente de DEUS faz parte desse time. Se você recebe o mal de alguém 

e vai retribuir com o mal que diferença JESUS CRISTO e seus ensinamentos tem feito em sua vida? 

 Neste verso dezessete o apóstolo Paulo nos diz que temos que nos esforçar para fazer o bem, 

pois ele sabia muito bem que a nossa natureza pecadora não pratica o bem de forma tão fácil e por isso 

ele usa a palavra “esforçais-vos”. Se esforçar para fazer o bem é uma luta diária e enquanto estivermos 

nessa terra uma de nossas lutas espirituais é exatamente para nos esforçarmos para fazer o bem. 

Sabemos que por nós mesmos nunca conseguiríamos fazer nossa parte, mas graças a DEUS que o 

ESPÍRITO SANTO está conosco e pelo sangue de JESUS CRISTO em nossa vida podemos realmente 

nos esforçar. A Palavra de DEUS tem um verso muito importante e ele serve para a sua vida e a minha: 

“Esforça-te e o SENHOR te ajudará”.  

 Veja outra dica para sua vida para o seu dia de hoje: “Se possível, quando depender de vós, 

tende paz uns todos os homens”. Neste mundo moderno em você vive, adolescentes se envolvem 

diariamente em brigas na escola, brigas de torcida e agora está virando moda em nosso país adolescentes 

se envolverem em brigas por conta de manifestações políticas. Como adolescentes e jovens sempre 

foram massa de manobra em manifestações políticas, eles sequer conseguem ver que são os políticos 

que sempre estão por traz destas manifestações, nunca estão nas ruas para apanhar da polícia, mas os 

adolescentes e jovens estão lá e sempre apanhando e sendo presos. Não consigo conceber adolescentes 

de DEUS que um dia foram lavados pelo sangue de JESUS se envolvendo em brigas, seja elas de que 

natureza for e muito menos servido de massa de manobra nas manifestações políticas enquanto os 

políticos estão no ar condicionado de seus gabinetes curtindo tudo de camarote. 

 

 Mais uma dica importante e essa vêm do SENHOR: “A mim me pertence a vingança, eu é que 

retribuirei, diz o SENHOR”. Entendeu o recado direto de DEUS para o seu coração, sua mente? Se 

vingar, ir à forra, guardar rancor e ódio no seu coração, nada disso deve fazer parte da sua vida, pois a 

vingança pertence ao SENHOR. Aprenda a entregar seus problemas nas mãos do SENHOR e ELE irá 

cuidar disso para você.  

 

 Nosso verso de hoje te ensina: “Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem”. 

Essa é a atitude que DEUS espera de uma adolescente cristão.  
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Trinta de Julho 

Adolescentes e Autoridades 

 Todo homem, esteja sujeito às autoridades superiores, porque 

não há autoridade que não proceda de DEUS e as autoridades que 

existem foram por ELE instituídas. Romanos 13:1 

 Desde que nascemos passamos pela infância, adolescência, juventude, maturidade e melhor 

idade e convivemos com a ideia da autoridade. Enquanto éramos crianças obedecíamos irrestritamente 

aos nossos pais como autoridades humanas e se eles foram ou são pais cristãos, eles nos ensinaram a 

importância de fazer o que é certo, abandonar o que é errado e ao incutirem esses valores em nossa 

mente também nos ensinaram a obedecer a autoridade divina. DEUS PAI, DEUS FILHO e DEUS 

ESPÍRITO SANTO são autoridades supremas em nossa vida e devemos a ELES nosso respeito e total 

obediência.  

 Quando as crianças chegam à escola, elas passam a  conhecer o primeiro tipo de autoridade 

diferente da autoridade paterna e materna. Os professores, os coordenadores e o sempre temido diretor 

são verdadeiros reis neste ambiente e não é nada bom para a vida das crianças bater de frente com eles. 

Quando as crianças crescem e chegam à adolescência, surgem os primeiros conflitos de autoridade. 

Geralmente estes conflitos acontecem no ambiente estudantil por conta do comportamento indevido 

de alguns adolescentes, pela péssima educação recebida de seus pais e pela total falta de respeito que 

estes adolescentes têm para com os seus professores e demais autoridades educacionais.   

 Logicamente a culpa total dos problemas causados pelos adolescentes no ambiente estudantil 

não deve ser creditada somente a eles, mas muitos professores se acham os completos e perfeitos donos 

da razão e muitos, na qualidade de semideuses, não admitem nem por um momento que eles estejam 

errados.  

 Os adolescentes desenvolvem uma incrível capacidade de raciocinar e por não tolerarem 

injustiças e principalmente incoerências no comportamento de seus professores, não são poucos os 

casos de atritos e desavenças por conta de formas diferentes de pensar e abusos de autoridade. É sempre 

bom lembrar aos adolescentes que num ambiente estudantil os todo-poderosos professores, 

coordenadores e diretores, sempre, ou quase sempre, irão vencer os conflitos e quando a discórdia for 

muito significativa o melhor caminho é procurar outra escola ou se submeter a autoridade deles. 

 Como adolescentes de DEUS devemos honrar nossos pais e mesmo que eles estejam errados, 

e muitas vezes eles estão mesmo e dificilmente o admitem, submeta-se a sua autoridade porque se você 

tem pais cristãos o ESPIRITO SANTO DE DEUS irá trabalhar com eles de tal forma que mais cedo 

ou mais tarde eles irão reconhecer que erraram e irão te pedir perdão. É assim que fazem os pais 

cristãos.  

 A autoridade suprema de sua vida é o SENHOR DEUS. A ELE e somente a ELE você deve 

obediência plena e irrestrita, pois ELE é o seu criador, seu mantenedor e seu Salvador. A TRINDADE 

divina é a autoridade suprema de sua vida e seus pais estão logo abaixo deles em honra e respeito. 

Quanto as demais autoridades humanas, entre o mínimo possível de atrito com eles, pois isso será muito 

bom para você.  
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Trinta e Um de Julho 

Nenhuma Dívida Além do Amor 

 A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto ao amor com 

que vos ameis uns aos outros, pois que ama o próximo tem cumprido 

a lei. Romanos 13:8. 

 Se existe uma palavra que não faz parte da vida e do vocabulário da imensa maioria dos adolescentes 

cristãos é a palavra dívida e a razão é muito simples, pois são bem poucos os adolescentes que tem algum 

trabalho remunerado. O ambiente ideal enquanto se está na adolescência é a escola, o colégio, o cursinho, o 

curso técnico e a universidade. Esse tempo de capacitação escolar vai te dar as armas necessárias para você 

ter uma vida acima da média da humanidade no futuro. 

 Confesso que também sou muito a favor de que adolescentes trabalhem quatro horas por dia como 

menores aprendizes e que esse trabalho lhe renda pelo menos metade de um salário mínimo por mês. O 

trabalho remunerado faria muito bem a milhares de adolescentes que não fazem absolutamente nada ao 

longo de suas tardes. A ociosidade tem uma irmã gêmea chamada preguiça e o futuro garantido dos 

preguiçosos chama-se pobreza. Se você perguntar por que existem tantos pobres no mundo, estude as causas 

e você vai ver que a indolência, a preguiça e a ociosidade estiveram presentes na vida dessas pessoas quando 

eles eram adolescentes. Muitos dos mendigos adolescentes e jovens que vemos nas ruas não tem o menor 

interesse em trabalhar para melhorar de vida. Eles querem almoços, jantares, desjejuns, cobertores, 

colchonetes, roupas e sapatos grátis. Tente trocar um almoço grátis por uma limpeza do jardim de sua casa 

e você verá a imensa maioria de mendigos te xingando pela proposta.   

 Gosto muito de uma frase do apóstolo Paulo: “Quem não quer trabalhar, também não coma”. Essa 

frase do apóstolo Paulo deveria estar escrita em cada cadeia de nossa nação e creio que iria acontecer uma 

verdadeira revolução em nosso sistema prisional. Eu confesso que não sinto mais pena de adolescentes e 

jovens que viraram mendigos profissionais e não saem das portas do supermercado para nada, pois ali eles 

irão ganhar seu almoço, seu desjejum e seu jantar. Eles passam dias ali, não se levantam, não tomam banho, 

não tomam atitude de catar latinhas para vender, limpar um quintal, cortar uma grama e lavar um canil de 

cachorro. Para que trabalhar se uma geração de bondosos cidadãos sempre lhes dará tudo de graça? Ganhar, 

ganhar e ganhar esse é o lema da mais nova geração de vagabundos que se proliferam nas grandes cidades. 

 Um dia você adolescente de DEUS terá que encarar o mundo de trabalho e você precisa entender 

que DEUS é o criador do trabalho, pois logo depois que Adão saiu das mãos do Criador, o próprio Criador 

o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar o jardim. Adão era o lavrador e o zelador e ele não 

morreu por ter que trabalhar.  

 Partindo da premissa que seu futuro trabalho é um presente de DEUS para sua vida, aprenda a 

viver com o fruto de seu trabalho e evite se endividar, ou seja, viver na mão de terceiros, pois ninguém que 

te financia terá pena de você caso você se esqueça de pagar o que deve. Eles virão com leis e se a legislação 

não resolver, aguarde alguém armado para te cobrar. Esse é mundo real e você precisava saber dessa verdade. 

 Mas conselho bom quanto a dívida é o que você encontrou no verso de hoje. Não deva nada a não 

ser o amor ao seu próximo. Mais uma vez, obrigado apóstolo Paulo.      

 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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