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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 

Setembro de 2017 

O Corajoso João Huss 

 Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém 

no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.  Antes o seu 

prazer está na lei do SENHOR e nela medita, de dia e de noite. Salmos 1:1 e 2 

 Antes mesmo que o monge Martinho Lutero enfrentasse a igreja católica e o papado na Alemanha, 

DEUS tinha em seu exército um outo soldado, desta vez na antiga Boemia que também nos deixou um legado 

de um cristão realmente apaixonado por JESUS. Vamos precisar mais uma vez dos inspirados escritos da 

escritora adventista do sétimo dia, Ellen White, para nos trazer verdades importantes sobre João Huss. 

 “João Huss era de humilde nascimento e cedo ficou órfão pela morte do pai. Sua mãe considerando a 

educação e o temor de DEUS como a mais valiosa das posses, procurou assegurar esta herança ao filho. Huss 

estudou na escola da província, passando depois para a Universidade de Praga onde teve admissão como 

estudante carente. Na Universidade logo se distinguiu pelo rápido progresso. Seus modos afáveis e simpáticos 

lhe conquistaram estima geral. Era adepto sincero da igreja de Roma e fervorosamente buscava as bênçãos 

espirituais que ela professava conferir. Depois de completar o curso superior, ingressou no sacerdócio atingindo 

rapidamente a eminência, foi logo chamado à corte do rei. Tornou-se também professor e mais tarde reitor da 

Universidade. O humilde estudante que de favor recebera educação, tornou-se o orgulho de seu país e seu nome 

teve fama por toda a Europa. 

 Jeronimo, que mais tarde se associou a Huss, trouxera consigo da Inglaterra os escritos de Wycliffe. 

Conquanto não o soubesse, entrara já num caminho que o levaria para bem longe de Roma. Por esse tempo 

chegaram de Praga dois estrangeiros da Inglaterra, homens de saber que tinham recebido a luz e teriam vindo 

espalhá-la naquela terra distante. Foram logo silenciados, mas não estando dispostos a abandonar seu propósito, 

recorreram a outras medidas. Sendo artistas bem como pregadores, pintaram em local franqueado ao público 

dois quadros. Um representava a entrada de JESUS em Jerusalém, “humilde e montado em jumento”, Mateus 

21:5 e seguido de seus discípulos descalços e com trajes gastos pelas viagens. O outro estampava uma procissão 

pontifical, o papa em suas ricas vestes e tríplice coroa montado num cavalo magnificamente adornado, precedido 

de trombeteiros e seguido pelos cardeais e prelados em deslumbrante pompa. Huss viu o verdadeiro caráter do 

papado e denunciou o orgulho, a ambição e a corrupção da hierarquia. 

 Foi então levado para ao lugar de execução. Imenso séquito o acompanhou. Quanto tudo estava pronto 

para ser aceso o fogo, uma vez mais foi ele exortado a renuncias seus erros. “A que erros”, disse Huss, 

“renunciarei eu? Não me julgo culpado de nenhum. Quando as chamas começaram a envolvê-lo pôs-se a cantar: 

“JESUS, filho de Davi, tem misericórdia de mim” e assim prosseguiu até que sua voz silenciou para sempre. 

Suas cinzas foram ajuntadas e lançadas no rio Reno”. 

Robinson H. Amorim 
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Meditadole 2017 

Primeiro de Setembro 

Um Só DEUS 

 Todavia, para nós há um só DEUS, o PAI, de quem são todas as 

coisas e para quem existimos e um só SENHOR JESUS CRISTO, pelo qual 

são todas as coisas e nós também por ele. I Coríntios 8:6 

 Que oportunidade única nosso DEUS concede a todos os adolescentes logo que um novo 

dia amanhece. Estou ouvindo as vozes distantes de uns poucos passarinhos que acabaram de 

acordar e ao ser despertado diariamente pelo ESPÍRITO SANTO me regozijo e me alegro de 

poder ficar com DEUS nas primeiras horas de cada novo dia. 

 Estou escrevendo esta meditação no dia dois de dezembro de 2016. Estou começando 

minhas merecidas férias que se estenderão até o Natal e o SENHOR me convidou para ir até a 

cidade de Salvador para levar os preciosos ensinamentos de sua Palavra para adolescentes cristãos 

de lá. Não é um projeto fantástico poder começar minhas férias viajando de avião de Curitiba até 

Salvador para levar JESUS CRISTO e seus ensinamentos para adolescentes de DEUS? 

 Existem maravilhosas verdades na Palavra de DEUS e quando adolescentes de DEUS 

creem nelas e fazem delas a base de sua fé, nada poderá abalá-los. A Palavra de DEUS é o Livro 

dos livros. Nada e nenhum outro livro jamais conseguirá chegar perto do que a Palavra de DEUS 

representa na história da humanidade. Nenhum outro livro tem o poder de mudar radicalmente a 

vida das pessoas como a Palavra de DEUS faz. Desde sempre a Palavra de DEUS tem conduzido, 

dirigido e orientado a vida do povo de DEUS nesta Terra e fico extremamente agradecido a DEUS 

por ter inspirado homens e mulheres para escreverem palavras, histórias, biografias, provérbios, 

músicas, profecias e ensinamentos que nos chegaram como verdadeiros presentes de DEUS. Não 

tenho certeza absoluta com referência ao autor, mas credito a Martinho Lutero as seguintes 

palavras: “Ou a Bíblia te afasta do pecado ou o pecado te afasta da Bíblia”. Essa é uma importante 

verdade, pois quando analisamos casos de adolescentes cristãos que se perderam nos caminhos 

largos do pecado, seu primeiro passo rumo à escravidão foi abandonar o estudo e a meditação na 

maravilhosa Palavra de DEUS. Depois de abandonar a Palavra de DEUS eles abandonaram o 

DEUS da Palavra e pararam de orar. Se você um dia perguntar para um amigo seu adolescente 

cristão porque ele se perdeu, com certeza você irá ouvir exatamente o que escrevi. 

 Nosso verso de hoje fala-nos de duas verdades incríveis e maravilhosas: a primeira delas é 

que existe um só DEUS. Tanto DEUS PAI quanto DEUS FILHO quanto DEUS ESPIRITO 

SANTO são únicos, exclusivos e é nesta Trindade que nós cristãos acreditamos. Nosso verso não 

fala de muitos deuses e muitos senhores. Em nosso coração não existe espaço para outro DEUS 

além do nosso DEUS. Não nos curvamos diante de deuses de pau, de pedra, de ouro, de prata ou 

de bronze. Não nos curvamos diante de seres humanos que se acham os representantes humanos 

de DEUS como se isso fosse possível. A segunda verdade é que só existe um Salvador e ele se 

chama JESUS CRISTO. Ele deixou a eternidade, saiu do meio da Trindade, se tornou homem 

para salvar todo adolescente que cresse NELE. Que bênção, pois nosso DEUS está vivo e cuidando 

de nós. 
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Meditadole 2017 

Dois de Setembro 

Os Direitos do Pastor 

 Assim, ordenou também o SENHOR aos que pregam o 

evangelho que vivam do evangelho. I Coríntios 9:14 

 Desde o início da igreja cristã e principalmente na cidade de Corinto houve um 

questionamento se os pastores deviam ou não receber pelos seus serviços pastorais. Quando você 

começa a ler o capítulo nove de I Coríntios, você vê que o apóstolo Paulo está defendendo o seu 

direito de receber alguma recompensa financeira pelo seu trabalho. A meu ver Paulo está 

defendendo o direito dos futuros pastores receberem pelo seu trabalho, pois no verso 15 ele diz 

claramente que ele preferia morrer a receber dinheiro pelo trabalho missionário que ele fazia. 

 Paulo fabricava tendas e creio que sua sobrevivência como um trabalhador comum não era 

nada fácil, mas ele encontrava tempo para fazer tendas, vendê-las, pregar o evangelho, viajar a ainda 

escrever cartas teológicas para orientar os membros de todas as igrejas cristãs que iam surgindo.  

 É importante que você adolescente de DEUS entenda que o trabalho efetuado por um 

pastor foi um oficio instituído pelo próprio DEUS quando a nação israelita foi instituída. Dos doze 

líderes que emprestaram seus nomes as tribos, a tribo de Levi foi escolhida por DEUS para ser a 

responsável pelos serviços sacerdotais. Isso implicava em atividades físicas como montar e 

desmontar a tenda que era a igreja no deserto e também em serviços de interseção, oração, louvor 

e administração de todas as festas espirituais judaicas.  

 Quando o povo de Israel levantava acampamento, somente a tribo de Levi e seus filhos 

eram autorizados por DEUS para montar e desmontar o tabernáculo. Todos os utensílios sagrados, 

todos os adereços, tudo o que se referisse ao santuário de DEUS nesta terra era de responsabilidade 

dos levitas. Que honra, que privilégio, que responsabilidade ser um adolescente da tribo de Levi, 

aprendendo desde cedo o oficio de um futuro pastor. 

 Quando depois de muito peregrinar no deserto e o povo de Israel chegou a Canaã, as onze 

tribos tiveram terras como herança material para eles e seus filhos. Como os levitas eram os 

pastores, a herança deles era o SENHOR e, portanto, não teriam terras. Como ficaria o sustento e 

a sobrevivência deles e de seus filhos? DEUS já havia instituído a figura do dízimo antes mesmo de 

Isaque nascer, pois o pai Abraão já havia devolvido o dízimo ao sacerdote Melquisedeque, confira 

isso na Palavra de DEUS em Gênesis 14:20. A décima parte da renda de cada israelita seria doada 

pelas onze tribos e entregue a tribo de Levi para se manterem financeiramente, além de parte dos 

animais que eram sacrificados.  

 Quando o povo entregava seus dízimos ao SENHOR, os levitas foram autorizados por 

DEUS a utilizarem esses recursos sagrados para atenderem as suas necessidades. O dízimo, 

portanto, foi instituído por DEUS para atender com dignidade as famílias dos pastores. Dízimo 

pertence ao SENHOR, é sagrado exatamente por este motivo e quando chegar a sua vez de ter seu 

próprio dinheiro, não mexa no que não lhe pertence. 
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Meditadole 2017 

Três de Setembro 

A Obrigação e o Prazer 

 Se anuncio o evangelho, não tenho do que me orgulhar, pois 

sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se eu não pregar 

ao evangelho. I Coríntios 9:16 

 Desde nossa infância temos muitas tarefas a serem cumpridas e nossos sábios pais foram 

nos ensinando a executá-las da melhor maneira possível. Muito do que eles nos mandam ou 

mandaram fazer, fez parte do rol de nossas obrigações e para ter sucesso cada membro da família 

precisa saber claramente qual é a sua obrigação, sua missão e seu dever. Mas saber apenas não vai 

resolver nada. É preciso fazer o que ficou determinado para você fazer. Quando alguém não faz 

corretamente a sua parte acaba sobrando trabalho para outra pessoa que já fez o seu melhor. 

 Cabe ao homem como chefe da casa três principais missões. A primeira é amar sua esposa. 

Quando o homem da casa ama a sua esposa muitos problemas se resolvem somente com essa 

atitude. Uma esposa amada é a garantia de um lar bem leve. Os filhos que virão irão observar que 

o pai ama a mãe e desta forma esse conceito vai sendo embutido na mente dos filhos e esse exemplo 

de um lar onde o pai é o amor de sua mãe e a mãe é o amor de seu pai será a referência de cada 

filho quando sair de casa para estabelecer o seu. 

 A segunda missão do homem da casa é ser o provedor dos recursos financeiros necessários 

para manter todas as contas em dia. É muito bom que os adolescentes entendam e chamem para 

si essa responsabilidade quando resolverem sair de casa e tiverem sua própria família. Namorado 

que precisa que a namorada pague o sorvete é receita certa de fracasso, pois os homens se 

acomodam muito fácil com as mordomias e o resultado não é bom para ninguém. Quando você 

que é um menino colocar os pés na universidade, acostume-se rapidamente com a ideia de fazer 

um estágio remunerado, para depois ir pensando seriamente em algum trabalho, pois nenhuma 

menina de DEUS vai querer se relacionar, seja em que nível for, com alguém que não tem trabalho, 

não tem renda, não tem sonhos, não têm planos e nem a menor perspectiva para o futuro. 

 A terceira missão do homem é ser o sacerdote do seu lar e fico feliz que você, menino de 

DEUS, está lendo essa meditação, lendo a Palavra de DEUS, louvando e orando diariamente. Isso 

é louvar e engrandecer o nome do SENHOR em plena adolescência. Quanto mais tempo você 

ficar com o SENHOR, mais íntimo DELE você será e no futuro quando DEUS lhe abençoar com 

a oportunidade de ser um pai, você saberá ensinar seus filhos nos caminhos do SENHOR. 

 Para Paulo, falar de JESUS, pregar sobre ELE, levar a maravilhosa salvação que só existe 

em nome do SENHOR, era sua obrigação, seu dever e sua missão. Creio que você e eu, 

independentemente de seu sexo, deveríamos trazer para nossa vida esta mesma determinação e 

atitude do apóstolo Paulo, pois desta forma estaremos ofertando a outros a maravilhosa 

oportunidade da salvação. Além de obrigação seria um prazer ver um dia todos os adolescentes 

que você e eu levamos aos pés de JESUS.  

 Que o nosso DEUS nos capacite para vivermos e falarmos DELE e de JESUS. 
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Meditadole 2017 

Quatro de Setembro 

Muito Cuidado 

 Aquele, pois que pensa estar em pé, veja que não caia. I 

Coríntios 10:12 

 Nos primeiros versos de I Coríntios 10, o apóstolo Paulo alerta os coríntios com relação 

aos seus antepassados que apesar de fazerem parte do povo de DEUS, nem todos tinham 

efetivamente a aprovação de DEUS para suas condutas. Esses recados de Paulo são muito 

importantes, pois nem todos os que um dia foram chamados para fazerem parte do reino de DEUS, 

serão na verdade os escolhidos de DEUS.  

 Fiquei pensando hoje de manhã por que será que DEUS chama tantas pessoas para o seu 

reino e por que a grande maioria não herdará o reino dos céus? Na minha singela visão quando 

DEUS nos convida para fazer parte de seu reino ELE está nos dando uma oportunidade incrível 

de uma mudança de vida e não é pelo fato de você adolescente ter tido pais cristãos e ter se 

acostumado com o ambiente de igreja que você acha que não precisa de mudança. Quando 

aceitamos JESUS como salvador e SENHOR de nossa vida, uma mudança fantástica acontece. 

Nossa forma de falar, de nos relacionarmos com nossos pais, nossos irmãos, nossa grande família, 

nossos colegas de trabalho e o nosso próximo realmente muda e todos veem a atuação poderosa 

do ESPIRITO SANTO mudando nossa vida e nos tornando mais parecidos com JESUS CRISTO. 

 Muitos cristãos contudo não gostam quando eles abrem a Bíblia e veem verdades que eles 

não querem seguir. É muito fácil aceitar JESUS como salvador e todos ficamos felizes e eufóricos 

quando passamos pelas águas batismais e temos todos os nossos pecados perdoados. Mas quando 

aceitamos JESUS como SENHOR e quando nos submetemos de verdade aos seus ensinos e a 

todas as suas verdades, temos que abrir mão de nossos pecados acariciados e de todas as falsas 

doutrinas que simplesmente são meras tradições de homens falhos e pecadores e que não possuem 

qualquer base bíblica para que acreditemos nelas. 

 Em nosso verso de hoje, por sinal muito utilizado por todos os pregadores da Palavra de 

DEUS, Paulo nos dá um alerta e chama nossa atenção para todos os cristãos que se acham bons o 

suficiente para não depender de JESUS. Estar numa igreja, ter aparência de cristão e negá-Lo no 

trato com os seus próprios pais é algo muito comum na vida de muitos adolescentes cristãos. 

Quando você pensa que está de pé, espiritualmente falando, olhe suas atitudes, reveja seus hábitos, 

sua rotina, seus pensamentos e tome muito cuidado para não cair. 

 A Palavra de DEUS nos diz em outro verso que o coração do homem é enganoso e sempre 

que o tentador vier com elogios exagerados para alimentar o seu ego pecador e desta forma te 

afastar de JESUS, expulse-o de sua vida em nome de JESUS. Somente os adolescentes de DEUS 

que sabem que são pecadores, que reconhecem sua impotência para guardar os mandamentos 

eternos da Lei de DEUS, que tem certeza absoluta que seus atos não os fazem merecedores da 

maravilhosa salvação que há em JESUS, que desconfiam de si mesmos e confiam plenamente no 

SENHOR poderão fazer parte do reino de DEUS aqui na terra e nos céus. Um dia JESUS voltará 

e te resgatará para morar com ELE por toda a eternidade. Quando você chegar lá, não precisará 

mais ter medo de cair. Amém por isso. 
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Meditadole 2017 

Cinco de Setembro 

Tentação e Pecado 

 Não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas DEUS é fiel e 

não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, 

juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais 

suportar. I Coríntios 10:13 

 Que presente precioso o SENHOR deixou para a humanidade quando inspirou, através do 

DEUS ESPIRITO SANTO, homens e mulheres para escreverem um livro tão fantástico quanto as 

Sagradas Escrituras. Somente este livro é suficiente para você, em plena adolescência de sua vida, poder 

se sentir seguro rumo a Nova Jerusalém. Ao longo de sua vida seus professores irão lhes impor a leitura 

de romances, ficção, história e outros estilos como o fim de lhe testar o conhecimento e você terá que 

cumprir suas exigências, pois as provas virão e você precisará daquela nota para poder passar.  

Nenhum livro por mais vendido e lido que seja, sequer pode se comparado com a Bíblia, pois 

ela é simplesmente o livro mais vendido de todo o nosso planeta. Isso mesmo, aquela sua Bíblia que 

você na maioria das vezes sequer a leva para a igreja, ela é o carro chefe do mundo editorial do planeta 

Terra. É o maior best seller da história da humanidade. Se como adolescente de DEUS, você resolver 

abri-la e ler diariamente os seus ensinamentos, você será um cristão vitorioso, não importando a sua 

idade. 

Um dia ouvi uma mensagem onde o pregador, inspirado por DEUS, nos mostrou a diferença 

entre tentação e pecado, e ele nos disse que a tentação era quase um pecado, mas não necessariamente 

era um pecado. O pecado, todos sabemos o que é, mas a tentação é um convite para o pecado. Enquanto 

a tentação for apenas um convite para o pecado, ela não é pecado, é tentação. Mas quando o pecador 

aceita o convite para o pecado e parte para cometer a ação pecaminosa, ela deixa de ser uma tentação 

e passa a virar um pecado de verdade.  

Creio que várias tentações poderosas estão se arregimentando para atacá-lo em plena 

adolescência e enquanto elas forem apenas um convite para o pecado, você será um vencedor.  Alguém 

um dia irá lhe oferecer apenas um gole de cerveja, outro pecador irá lhe oferecer apenas um trago num 

cigarro de maconha ou mesmo num cigarro comum e outro pecador infeliz e perdido irá te oferecer 

cocaína. Uma menina ou menino que já pertencem ao reino das trevas irá se oferecer para ter relações 

sexuais com você e o que você irá fazer com estes convites, vai decidir o que você será para o resto de 

sua vida. Se você ceder aos convites do inimigo, você saberá por experiência própria a diferença nítida 

entre tentação e pecado. 

Nosso verso de hoje merece ficar sublinhado em sua Bíblia para que você nunca esqueça a 

diferença entre tentação e pecado. As tentações virão e virão fortes e junto com elas o ESPÍRITO 

SANTO lhe dará uma dose especial de livramento para todos os adolescentes de DEUS que resolver 

decididamente se posicionar do lado de DEUS. Se você quer este poder, se quer esta libertação e este 

livramento, que tal dobrar agora os seus joelhos e clamar ao SENHOR? 

Muita oração. Muito poder. Pouca oração. Pouco Poder. É simples assim. 
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Meditação 2017 

Seis de Setembro 

Fugindo da Idolatria 

 Portanto meus amados, fugi da idolatria. I Coríntios 10:14 

 Ontem, dia 10/12/2016, acabou o campeonato brasileiro de futebol. Um dos temas mais 

tradicionais do Rio Grande do Sul, o Internacional foi rebaixado para a segunda divisão e outro 

time tradicional de São Paulo, o Palmeiras se sagrou campeão mais uma vez.  

 Pude ver no rosto de cada torcedor do Internacional, a dor, o desapontamento, a tristeza 

e muitas lágrimas. Para a imensa maioria destes torcedores, parecia que alguém muito mais forte 

do que eles, lhes haviam tirado o chão e eles sequer sabiam o que fazer e que direção tomar. Os 

amantes do futebol se entregam de corpo e alma aos seus times e aos seus ídolos. Seu clube, seu 

escudo, sua camisa, a história de seu clube, as tradições, os estádios, os troféus, as medalhas, a sede 

de treinamento e mais tudo o que se relacionar com o clube de seu coração é simplesmente 

idolatrado. É considerado sagrado e aí daquele torcedor de qualquer outro time que tornar o que 

é sagrado em coisa banal. É briga e pancadaria na certa.  

 Em muitos lares destes fanáticos torcedores, a idolatria chega a tal ponto que muitos chefes 

de família negam uma boa alimentação para suas famílias, mas gastam facilmente mil e duzentos 

reais para assistirem de camarote os seus ídolos, numa final de campeonato.  

 A idolatria em nosso século 21, se apresenta de muitas formas e o ambiente do futebol é 

apenas uma delas. Acho realmente muito estranho, quando cristãos que um dia entregaram suas 

vidas ao SENHOR JESUS, colocarem suas caríssimas camisas de seu clube do coração e ainda 

terem a ousadia de levar a sua família para um estádio e torcerem como todos os demais mortais 

pelos seus ídolos humanos. Com que facilidade, muitos cristãos estão trocando DEUS por ídolos 

humanos e por mais que a lógica e a Palavra de DEUS, nos mostrem claramente que isso é idolatria 

e idolatria é pecado, para eles tudo isso é apenas um prazer bem passageiro. 

 Existem outras formas de idolatria e mesmo entre cristãos, não são poucos os que idolatram 

moda, música, mesmo gospel, dinheiro, carro, casa, móveis, cinema, filmes, músicas, geralmente 

as profanas e quando você os questiona, eles não acham nada disso errado. Estes cristãos ainda não 

conseguiram separar em suas mentes, o que é certo é o que é errado, entre o que agrada ao 

SENHOR e o que agrada Satanás.  

 Estes cristãos modernos vão vivendo uma vida dividida. Eles estão com um pé na igreja e 

facilmente mantem seu pé no mundo, nas festas, nas baladas e nas orgias e nada os convence de 

que isso é errado. Sabe aquele ensinamento de JESUS CRISTO sobre caminho largo e caminho 

estreito? Eles simplesmente rasgaram de suas Bíblias para evitar de se sentirem culpados.  

 JESUS CRISTO nos deixou bem claros que para sermos cristãos de verdade, temos que 

ser inteiramente DELE e enquanto nosso coração tiver ídolos no lugar do SENHOR, nós 

poderemos ter a certeza absoluta de ainda não O conhecemos de verdade e não O entronizamos 

como o SENHOR de nossas vidas. Abandone seus ídolos.  
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Meditação 2017 

Sete de Setembro 

O Motivo de Nossa Vida 

 Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer 

outra coisa, fazei tudo para a gloria de DEUS. I Coríntios 10:31 

 O apóstolo Paulo volta a orientar os cristãos coríntios com relação aos cuidados que eles 

deveriam ter no tocante à comida sacrificada aos ídolos. Fico imaginando quão forte era a influência 

da idolatria entre esses cristãos, pois ao longo desses primeiros dez capítulos desta sua epístola, 

Paulo já os havia alertado várias vezes. 

 Um dia eu me perguntei: qual era o objetivo da minha vida? Porque eu me levanto tão 

cedo, trabalho, pago todas as contas, tenho esposa, duas filhas, viajo, vou a igreja, escrevo 

meditações para adolescentes, tiro férias, vou a congressos de adolescentes e juvenis, prego e dou 

palestras para pais e filhos? Porque faço isso há tanto tempo? Qual o motivo que tenho para levar 

este estilo de vida?  

 Me questionei também porque vou a minha igreja todos os sábados há muitos anos, vou 

aos cultos de oração nas quartas e nos cultos evangelísticos de domingo? Porque DEUS me tira de 

casa uma vez por mês, me coloca dentro de um avião e me leva para todos os cantos deste país, 

para falar de seu amor? Porque levanto cedo, busco ao meu DEUS, tomo meu desjejum, pego um 

ônibus, trabalho, almoço, trabalho, ando todo dia seis quilômetros para voltar para minha casa, 

tomo um bom banho, como, faço o culto com minha família e depois outro com minha esposa e 

vou dormir?  

 Me questionei também porque DEUS em sua bondade e misericórdia me concedeu a 

benção maravilhosa de ter uma esposa tão linda e de brinde, ELE me deu também duas filhas que 

puxaram a mãe. Estas meninas incríveis, já estudaram, se formaram, se batizaram, estão 

namorando, ambas têm certificação internacional em inglês, amam servir ao SENHOR e um dia 

elas sairão de nossa casa para formarem suas próprias famílias.  

 Ao analisar tudo que já fiz na vida, me questionei se apenas nasci para trabalhar, pagar 

contas, criar filhas, namorar, casar, me manter atualizado com minha profissão de contador, curtir 

todos os feriados do ano, ir sempre à igreja e tirar férias? Qual o motivo principal da minha vida? 

Eu me levanto todo dia bem cedo para quê? O que me tira do colchão e me coloca em pé para 

mais um dia? 

 Talvez você adolescente também já tenha tido o mesmo questionamento que eu. O que te 

motiva a sair de casa, ir para a escola, de lá para o estágio, chegar de noite para fazer sua higiene 

pessoal, comer e correr para cumprir suas tarefas ou mesmo estudas para as provas? O que te 

motiva para um dia ter que encarar o ENEN, o vestibular, a faculdade, o estágio e o futuro trabalho? 

O que te motiva? O que te faz levantar e ir para a luta ganhar a sua vida? Qual é a sua motivação 

diária? Você se empenha tanto para quê? 

 Bem, o nosso verso de hoje veio responder todos os meus questionamentos e espero em 

DEUS que também tenha respondido aos seus: Portanto quer comais ou quer bebais, ou façais 

outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de DEUS. Nada em nossa vida teria sentido se não 

servisse para honrarmos e glorificarmos o nome de DEUS.  
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Adole Brasil 

Primeira Semana 

Descreva aqui o seu 

apaixonar-se por Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 
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___________________________ 

 

editadole  
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Meditadole 2017 

Oito de Setembro 

Causa de Tropeço 

 Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para 

gentios, nem tampouco para a igreja de DEUS.  I Coríntios 10:32 

 Depois de ensinar que devemos viver para honra e glorificar o nome de nosso DEUS, 

nosso amigo apóstolo Paula nos dá um conselho incrível, muito apropriado para você adolescente 

de DEUS, mas que também serve para todos os cristãos independente de religião, cor e raça. Neste 

conselho simples, ele alerta-nos para não sermos tropeço para ninguém ao longo de nossa vida.  

 Depois que li a palavra tropeço, fiquei pensando que tipo de atitudes, tomamos para nos 

tornarmos pedra de tropeço em nossa casa, em nossa igreja, em nosso ambiente de trabalho, 

estágio, colégio ou universidade? O que você adolescente de DEUS tem feito de errado a ponto 

de ser tornar uma pedra de tropeço na vida de seu próximo? 

 Quando adolescentes de DEUS deixam de obedecer seus pais, quando se recusam 

terminantemente a ouvir seus sábios conselhos, quando se trancam em seus quartos, como meio 

de fuga para fazerem o que lhes foi pedido ou mesmo exigido, eles se tornam uma pedra de tropeço 

em suas casas. Se este adolescente que diz pertencer a JESUS, tiver um irmão menor, seu péssimo 

exemplo será como um câncer e isso certamente irá contaminar seu irmão mais novo. Isso é ser 

pedra de tropeço em seu próprio lar.  

 Os adolescentes de DEUS precisam entender definitivamente que se existe um lugar, em 

que DEUS tem que ser louvado e reverenciado, um lugar onde o cristianismo tem que ser praticado 

diariamente, um lugar onde a bondade, o respeito, a harmonia, o equilíbrio e a justiça precisam 

andar bem próximas, este lugar é o lar. Muitos adolescentes preferem se mostrar cristãos fora de 

suas casas e com certeza não faltarão palcos para muitos deles desfilarem. Você pode posar de 

cristão na banda de sua classe de escola sabatina ou dominical, você pode ser visto usando a camisa 

oficial de missão de sua igreja, numa favela da comunidade, você poder estar usando o colete oficial 

do mutirão de Natal e ser visto como um excelente adolescente de DEUS em pleno supermercado 

às vésperas do Natal, recolhendo alimentos para os necessitados, mas o melhor lugar para provar 

se você é cristão de verdade é a sua casa. Lá não tem como você fingir.  

 Esse cristianismo de fachada, que muitos adolescentes gostam de praticar é uma pedra de 

tropeço para outros adolescentes, que virão atrás de você. Se em sua casa, seus irmãos e seus pais 

não te recomendarem como cristãos, seu cristianismo de fachada tem seus dias contados. 

Adolescentes de DEUS não podem e não devem ter uma vida dupla: em casa você é uma coisa e 

fora de casa é outro. Na igreja você é um santo e em casa, o pior dos pecadores. Muitos adolescentes 

também amam transitar pelo caminho largo durante a semana e no caminho estreio nos sábados e 

nos domingos. Quem eles acham que estão enganando?  Será que eles pensam que seu anjo tira 

férias? 

 Se você está vivendo esse cristianismo de fachada, se você está tratando muito mal à que 

você deveria amar mais que são seus pais e sua família, então passou da hora de voltar atrás, se 

arrepender, pedir perdão à sua família e ao SENHOR. Pense bem nisso. 
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Meditadole 2017 

Nove de Setembro 

Imitadores de Paulo? 

 Sede meus imitadores, como também eu sou de JESUS. I 

Coríntios 11:1 

 Achei este verso muito interessante, pois Paulo pede para que os membros da igreja o 

imitassem ao invés de imitarem JESUS. Não teria algo errada nessas palavras de Paulo? Não estaria 

ele querendo uma glória que só devia pertencer ao SENHOR? Não estaria Paulo querendo ser 

bajulado demais? Um pecador como Paulo, que tanto precisa da graça de DEUS como nós, não 

estaria exagerando ao pedir para que suas ovelhas o imitassem? 

 Este tipo de aparente confusão acontece quando lemos uma passagem sem ler o contexto 

que essa mesma passagem está inserida. Paulo já havia orientado suas ovelhas sobre comida 

sacrificada aos ídolos, havia falado do perigo de sermos uma pedra de tropeço à humanidade, falou 

sobre relacionamento com outros membros da igreja e em tudo o que ele aconselhou, Paulo deixou 

realmente um excelente exemplo de conduta e exatamente por agir de forma correta em cada 

situação acima, ele podia pedir que suas ovelhas o imitasse, pois ele servia de inspiração para cada 

uma delas. 

 Como adolescentes de DEUS precisamos aprender a imitar os bons exemplos e DEUS 

usa pecadores, que precisam ser batizados diariamente pelo ESPIRITO SANTO, para nos 

servirem de inspiração e exemplo em determinadas áreas de nossas vidas.  

 É muito importante que em plena adolescência você saiba distinguir bem claramente a 

diferença entre ser um exemplo e ser um modelo, espiritualmente falando. Seus pais podem ser 

seus exemplos humanos de honestidade e equilíbrio por exemplo, mas em algum momento de 

suas pecadoras vidas, eles irão falhar e é exatamente por isto que seu exemplo e modelo perfeito 

de honestidade e equilíbrio é JESUS CRISTO. Se você tiver seus pais como exemplo e eles caírem, 

você irá perdoá-los e a vida continua. Seus pais são falhos e pecadores e portanto acostume-se com 

a ideia de que perfeição plena e absoluta você só encontra em DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS 

ESPIRITO SANTO.  

 Porém, DEUS usa diferentes pecados transformados pela sua graça para serem bons 

exemplos em determinadas áreas de sua vida e você sempre irá se lembrar da paciência dos seus 

avós, do amor desinteressado de seu pai e de sua mãe, do caráter inabalável e firme de seu pai, dos 

conselhos de seus irmãos mais velhos e da amizade ingênua e feliz de seus irmãos mais novos. Eles 

sempre deixarão marcas importantes na sua vida e podem muito bem ser bons exemplos para você. 

 Quem não teve um professor (a) que foi o melhor professor (a) da sua vida? Quem não 

guarda o exemplo de vida do pastor que um dia te batizou? Quantos tios não lhe apoiaram e 

ajudaram quando seus pais não poderiam fazer além do que eles já estavam fazendo? Quem não 

se lembra da primeira namorada ou namorado que você simplesmente achava perfeita (o). 

 Você irá construir sua vida com DEUS, de forma tal que acabará também sendo um bom 

exemplo para alguém, em algum momento de sua vida. Mas lembre-se que você deve passar o resto 

de seus dias imitando apenas JESUS CRISTO, que é o seu Modelo. 
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Meditadole 2017 

Dez de Setembro 

Santa Ceia 

 Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, 

anunciai a morte do SENHOR, até que ELE venha. I Coríntios 11:26 

 Ao longo da história bíblica, podemos ver DEUS utilizando festas, simbolismos e rituais 

para ensinar ao seu povo o maravilhoso plano da redenção. O plano da redenção é a principal 

história da Bíblia e todas as outras giram em torno dela. A maravilhosa história que JESUS 

abandonou o céu para vir salvar você adolescente de DEUS é a principal história da Palavra de 

DEUS.  

 Quando DEUS chamou Abrão para ser o pai de uma grande nação, ELE tinha tudo 

planejado para que os descendentes deste patriarca fossem uma luz no mundo. Através de Abrão, 

Isaque e Jacó, uma nação forte e poderosa, surgiria nesta terra e o nosso DEUS concedeu para esse 

povo, bênçãos, festas, rituais específicos para lhes ensinar essencialmente que um dia seu filho 

JESUS iria vir a esta terra e colocar em prática o plano da redenção. Por onde esse povo fosse na 

terra, seus vizinhos saberiam que existe um DEUS PAI, um DEUS FILHO e um DEUS 

ESPÍRITO SANTO e que um dia JESUS viria para resgatar o seu povo dos grilhões do pecado. 

 Para começar marcando o seu povo, DEUS instituiu a circuncisão para todos os filhos 

homens. DEUS pediu que seu povo, fizesse um santuário e desta forma seu povo poderia sentir a 

gloriosa presença divina mais perto deles. O santuário tinha um ritual e os pecadores traziam um 

cordeiro, como um substituto de suas vidas pecaminosas e este cordeiro era sacrificado. Ele 

simbolizava JESUS que um dia desceria do céu e morreria em seus lugares. Nas profecias do Velho 

Testamento, até a cidade de Belém foi marcada para ser o lugar do nascimento do redentor de 

Israel. 

 Logo depois que seu povo sai do Egito da condição de escravos para serem uma nação 

livre, DEUS mesmo escreveu a sua Lei e a entregou a Moisés. Desta forma toda a humanidade 

passou a conhecer o verdadeiro caráter da Lei de DEUS. Porque a lei de DEUS foi quebrada no 

céu e na terra, foi que JESUS precisou vir para resgatar a humanidade que ficaria escrava do pecado. 

Quando JESUS chegou ao nosso planeta como um indefeso bebe, ele estava apenas começando a 

sua missão de resgatar a humanidade perdida. 

 O povo de Israel enquanto povo do SENHOR recebeu a festa da Páscoa, a Festa dos 

Tabernáculos, a festa da Colheita e tudo tinha o propósito de mostrar que um dia JESUS CRISTO, 

o filho do DEUS de Israel iria vir e os libertaria da servidão do pecado. Como nação, o povo de 

DEUS na Terra rejeitou JESUS, mas para todos os que acreditaram em sua primeira vinda, sua 

morte, sua ressurreição e aguardam sua volta e o aceitarem como seu Salvador e SENHOR, ELE 

nos deixou a santa ceia, para que lembrássemos de tudo o que ELE fez por nós.  

 Você já participou do ritual cristão da Santa Ceia? Esse ritual é um presente instituído por 

JESUS e deixado de brinde para você. Não perca a oportunidade de participar de todas. Neste 

ritual você realinha sua vida com DEUS.  
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Meditadole 2017 

Onze de Setembro 

Dons Espirituais 

 Ora, os dons são diversos, mas o ESPÍRITO é o mesmo. I 

Coríntios 12:4 

 Nosso amigo apóstolo Paulo passa a nos ensinar algo muito importante para a nossa vida 

espiritual e ele, de forma bem resumida, em apenas onze versículos consegue nos falar sobre os 

dons que o ESPÍRITO SANTO nos concede. 

 A primeira informação a respeito dos dons está exatamente em nosso verso de hoje. Isso 

quer dizer que existe uma variedade de dons, muitos dos quais talvez você nem saiba que existe, 

mas quem concede todos os dons espirituais é o ESPÍRITIO SANTO. Será que você que está 

curtindo seus treze, quatorze, quinze ou dezesseis anos sabe dizer qual o seu dom espiritual? Você 

sabe dizer quais são estes dons? Você saberia dizer como usar o seu dom para edificar a sua igreja, 

seu trabalho, sua escola e seu estágio? Será que o Espírito Santo se esqueceu logo de você no dia 

de distribuir os dons espirituais na sua família? 

 A segunda informação sobre os dons é quase uma repetição, já havia escrito no verso 

quatro. Veja a ênfase que Paulo dá no verso cinco: “E também há uma diversidade nos serviços, 

mas o SENHOR é o mesmo” e para garantir que você aprendeu, ele fecha tudo no verso seis: “E 

há diversidade nas realizações, mas o mesmo DEUS é que opera tudo em todos”. Dons, serviços 

e realizações são as principais palavras do apóstolo Paulo para mostrar que um não consegue 

sobreviver sem o outro. Não adiantaria nada termos diversas oportunidades de serviços se os dons 

não fossem colocados em ação para suprir estas necessidades. E estas necessidades atendidas nos 

levam aos resultados, ou seja, as realizações. Mas o mais importante nesse nosso aprendizado é que 

tudo vem do ESPÍRITO SANTO de DEUS.  

 A terceira informação nos chega pelo versículo sete e nele Paulo mostra-nos para que 

servem os dons: “A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um bem proveitoso”. 

Ao recebermos estes dons espirituais temos que usá-los para coisas úteis e boas, mesmo porque 

você pode até usar estes dons para sua exaltação pessoal ou mesmo para ganhar dinheiro com eles, 

mas no plano original de DEUS não foi para isso que ele lhe foi concedido. 

 Até aqui já falamos sobre os dons, mas o apóstolo Paulo não nos disse quais são estes dons, 

mas ele nos supre de informações e lista nove dons espirituais. São eles: palavra de sabedoria, 

palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operações de milagres, profecia, discernimento de 

espíritos, variedade de línguas e capacidade para interpretá-las.  

 Quando você olha a lista acima consegue identificar o seu dom? Você porventura tem 

facilidade para falar uma língua estrangeira? Então seu dom é variedade de línguas. Consegue 

ajudar os surdos mudos em libras? Então seu dom é capacidade de interpretação. O mais 

importante em tudo isso é o que Paulo os ensina no verso onze: “Mas um só e o mesmo Espírito 

realiza todas estas coisas distribuindo-lhes como lhe apraz. A cada um individualmente.” Quem 

escolhe o seu dom é o ESPÍRITO SANTO. Amém! 
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Doze de Setembro 

Corpo de Cristo 

 Ora, vós sois corpo de CRISTO e individualmente membros 

desse corpo. I Coríntios 12:27 

 A igreja cristã era ainda um bebê espiritual e ninguém melhor do que o genial apóstolo 

Paulo, servo de DEUS, escolhido por ELE para ser o mentor e professor desta nova igreja que 

estava surgindo.  

 Como mestre em Israel e sabendo da importância dos exemplos práticos em nossa vida, 

ele compara a igreja a um corpo. Nosso corpo funciona perfeitamente, quando cada parte dele 

funciona corretamente. DEUS nos fez à sua imagem e semelhança e cada parte do nosso corpo é 

única e tem uma função específica. Quando vejo como DEUS foi sábio ao nos criar à sua imagem 

e semelhança, agradeço, pois tive por Pai um DEUS criador e mais feliz ainda fico ao saber que eu 

não sou o resultado de uma evolução de amebas e outros bichos.  

 O apóstolo Paulo nos deixa bem claro a importância dos membros do corpo para o bom 

funcionamento do todo. Veja suas palavras no verso a seguir: Se disser o pé? Porque não sou mão, 

não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ombro disser: Porque não sou olho, 

não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? 

Se todo o corpo fosse ouvido, onde está o olfato? Mas DEUS dispôs os membros colocando cada 

um, como lhes aprouve. I Coríntios 12:15-18. 

 Existem várias lições a serem aprendidas nestas ilustrações de Paulo e para mim a primeira 

lição que você tirar para sua vida ainda adolescente é que por incrível que possa parecer você é 

parte importante da sua igreja. Mas você pode questionar a sua importância na igreja quando a 

grande maioria dos membros sequer sabe que você existe. Mesmo você sendo um ilustre 

desconhecido, seu lugar é na classe dos adolescentes e mesmo que você não toque na banda, não 

dirija o louvor, não abra a Palavra de DEUS para ensinar seus amigos, talvez sua presença bem 

quieta e tímida no seu lugar, orando para que tudo dê certo, seja uma marca importante para ao 

seu professor. Talvez você seja uma exceção à regra, pois quem sabe você seja sempre o primeiro 

a chegar e o último a sair. Talvez você ainda seja o único adolescente que não se envergonha de 

levar sua Bíblia para a igreja e isso faz uma boa diferença na sua vida espiritual. Não ter vergonha 

de andar com a Bíblia, andar de ônibus e chegar bem na igreja é um desafio que poucos querem 

encarar. Mas o mais importante de tudo isso é que você se sinta parte de um todo. Muitos 

adolescentes abandonam JESUS porque ninguém em suas igrejas os valorizou e os tratou como 

gente. 

 A segunda lição que você irá aprender é que você não precisa fazer tudo o que lhe pedem 

na sua vida de membro de igreja. Como a igreja é um corpo, alguns irão fazer uma parte e você 

precisará fazer bem feito a sua e é dessa forma que uma igreja cresce, pois todos desenvolvem os 

seus dons.  

 A terceira lição para sua vida espiritual é que você não tem e nunca terá todos os dons e, 

portanto, agradeça a DEUS pelos dons que ELE lhe deu e não sinta inveja das pessoas que tem 

um talento bem diferente do seu. Se você não sabe os seus dons, vá a. uma feira de dons, descubra 

os seus e use-os para a honra e glória do nome do SENHOR.  
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Meditadole 2017 

Treze de Setembro 

A Melhor Definição de Amor 

 E eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo 

excelente. I Coríntios 13:1 

 Que adolescente de DEUS nunca leu I Coríntios 13? Não conheço nenhum adolescente 

cristão que tenha entregado sua vida ao SENHOR JESUS e que em algum momento de sua vida 

não abriu sua Bíblia e leu bem devagarinho o melhor poema sobre o amor que um mortal poderia 

escrever.  

 Fico realmente impressionado como DEUS inspira pecadores mortais, pessoas imperfeitas 

e as inspira para escrever palavras tão perfeitas, tão pertinentes, tão apropriadas como as que o 

apóstolo Paulo encontrou para nos falar de amor. 

 Não adianta eu tentar comentar cada versículo que está escrito ali e, portanto, vamos deixar 

que sua meditação de hoje seja os treze versículos de I Coríntios 13. 

     

 “Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o 

bronze que soa ou como o címbalo que retine.  

 Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, 

ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. 

 E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu 

próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará.  

 O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não 

se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se 

ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade.  

 Tudo sofre, tudo cré, tudo espera, tudo suporta. 

 O amor jamais acaba, mas havendo profecia desaparecerão, havendo línguas cessarão, 

havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos.  

 Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu 

era menino, falava como menino, sentia como menino, pulava como menino, quando cheguei a 

ser homem, desisti das coisas próprias de menino.  

 Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora 

conheço em parte, então conhecerei como sou conhecido.  

 Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, porém o maior destes é o amor”. 
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Meditadole 2017 

Quatorze de Setembro 

Ordem na Casa de DEUS 

 Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. I Coríntios 14:40 

 Ao longo de nossa vida, nossos pais vão nos ensinando princípios e valores. Princípios e 

valores são bem diferentes e é bom que você como adolescente entenda bem estes dois conceitos. 

Valores são importantes apenas para seus pais e a sua família, ao passo que os princípios têm tudo 

a ver com a lei de DEUS.  

 Os princípios são inegociáveis e eles têm tudo a ver com o que todos nós precisamos 

aprender sobre a lei de DEUS. Quando o próprio DEUS escreveu em Sua lei: “Não terás outros 

deuses diante de mim”, ele estava te ensinando o princípio da soberania e por DEUS ser único e 

soberano é que ELE te proíbe de adorar qualquer outro deus que não seja ELE.  

 Quando DEUS nos diz que não devemos fazer imagens de escultura, ELE está te 

proibindo de tentar encontrar uma imagem DELE em paus, pedras, ouro ou bronze. O homem já 

foi feito a imagem e semelhança de DEUS e, portanto, ELE chama de pecadores todos aqueles 

que fazem imagem, as adoram e se curvam diante delas. 

 DEUS também não admite que o seu sagrado nome seja proferido em vão e por isso ELE 

te proíbe claramente que você fale no nome DELE em vão. Nosso DEUS não é homem para que 

você adolescente O trate como tal. ELE não é alguém comum. ELE é o criador dos céus e da 

Terra, ELE é soberano, ELE é o rei dos reis, o SENHOR dos senhores e quando nós mortais 

pecadores e indignos contamos piadas, cantamos músicas mesmo as ditas gospel que em sua grande 

maioria mais parece música do mundo onde o nome de DEUS é citado em vão, estamos 

afrontando o sagrado nome de DEUS e isso é uma questão de princípio. 

 

 Todos os princípios inegociáveis estão embutidos na lei de DEUS e foi para que você 

soubesse a diferença entre princípios e valores que DEUS mesmo escreveu seus princípios, ou seja, 

Sua lei em tábuas de pedra e as entregou à humanidade através de Moisés. DEUS mesmo escreveu 

em tábuas de pedra para nos mostrar a eternidade de seus princípios.  

 

 Entre os valores que seus pais devem ter lhe ensinado está à ordem e a organização. São 

coisas diferentes. Tudo pode estar em ordem e no lugar, mas não estar devidamente organizado. 

Uma família bem ordenada, bem equilibrada e bem ajustada prega mais alto que o melhor sermão 

que o melhor pastor já possa ter pregado. A ordem, o equilíbrio, as coisas em seus devidos lugares 

são valores que se aprendem em casa e apesar da imensa maioria dos quartos dos adolescentes 

parecerem verdadeiros campos de batalhas diárias e eternas, pois eles nunca arrumam seus quartos, 

ainda vemos uma pequena minoria que prima pela ordem e decência em seus aposentos. Estes 

adolescentes louvam ao SENHOR pela ordem e decência com que mantem seus quartos.  

 

 Esses valores de ordem, decência e equilíbrio precisam sair de sua casa e ir morar na sua 

igreja, pois o nosso DEUS é um DEUS de ordem. Alegre-se sempre que você chegar a sua igreja e 

vir o que os servos de DEUS estão fazendo para manter tudo em ordem. 
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Adole Brasil 

Segunda Semana 

Descreva aqui o seu 

apaixonar-se por Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 
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 Meditadole 2017 

 Quinze de Setembro 

 JESUS Ressuscitou! 

 E se CRISTO não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda 

permanecereis nos vossos pecados. I Coríntios 15:17 

 No plano de redenção, DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPÍRITO SANTO 

estabeleceram a forma como a humanidade seria resgatada caso caíssem em pecado. Se nossos 

primeiros pais pecassem e se o plano da redenção não estivesse valendo, Adão e Eva e todos os 

seres humanos que viriam depois deles estaríamos vivendo sem qualquer esperança de dias 

melhores em nosso futuro.  

 Nossa vida nesse planeta se resumiria em nascer, estudar, trabalhar, casar (para os que 

ainda têm esse sonho), ter filhos (idem) e morrer. Mas com certeza absoluta esse não era o 

propósito de DEUS para nossa vida e, portanto, como cristãos, existe uma vida eterna, plena, 

abundante, sem pecado e o que é melhor, estaremos diante da presença do SENHOR por toda a 

eternidade. 

 Prevendo que a humanidade pudesse cair nas garras de Lúcifer, a Trindade decide que um 

dos membros da divindade precisaria vir e pagar o preço do pecado dos seres humanos. Consegue 

ver o eterno amor de DEUS embutido nessa decisão? Quem pecaria seriam os homens e quem 

pagaria o preço do pecado numa cruz no monte Calvário, seria JESUS CRISTO, um dos membros 

da Trindade. Humanamente falando nunca entenderemos o amor de DEUS e exatamente por isso 

só nos resta aceitar nossa salvação como um presente da graça por nós. 

 JESUS se ofereceu para sair do céu, para vir e conviver com pecadores num planetinha 

desprezível chamado Terra. Segundo o plano da redenção, JESUS viria em forma de homem e 

pagaria o preço de nossa salvação. Mas nossa salvação não se completaria se JESUS não 

ressuscitasse, pois se JESUS tivesse o mesmo destino que nós mortais de que adiantaria a sua 

morte? Se JESUS ainda estivesse preso a uma sepultura em Jerusalém e bilhões de cristãos 

viajassem para lá todo ano para venerarem o seu túmulo, de que adiantaria toda essa romaria? Não 

adiantaria nada, pois se JESUS ainda estivesse morto Ele não estaria no céu intercedendo por nós 

junto ao PAI, não teria ido preparar lugar para todos os adolescentes que fossem fieis a ELE até a 

Sua morte e os mortos não sabem de nada. Nosso líder morto seria igual a todos os líderes mortos 

das grandes religiões mundiais, mas nosso líder está vivo porque ELE venceu a morte e ressuscitou.  

 No plano da redenção, JESUS CRISTO nosso salvador, nosso redentor e SENHOR 

morreria numa sexta feira, descansaria no sábado e ressuscitaria no domingo, passaria o bastão da 

pregação do evangelho para seus discípulos, voltaria para o PAI, derramaria o ESPÍRITO SANTO, 

o membro da Trindade que ficaria com a missão de confortar os discípulos e voltaria para ficar a 

direita do PAI no santuário celestial na qualidade de nosso advogado.  

No plano da redenção existiu uma ressureição e ela é a garantia de que se morrermos antes 

de JESUS voltar, ELE irá nos ressuscitar para vê-lo voltar. 
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Meditadole 2017 

Dezesseis de Setembro 

O Último Inimigo 

 O último inimigo a ser vencido é a morte. I Coríntios 15:26 

 Quando diariamente nos colocamos nas mãos do SENHOR para mais um dia, quando 

resolvemos dobrar nossos joelhos, antes de sairmos de casa, quando louvamos o SENHOR pelo 

que ELE é, quando abrimos a Palavra de DEUS para ouvir o que sua voz tem a nos dizer, ELE 

ouve dos céus as nossas preces e aceita a nossa adoração. 

 A Palavra de DEUS está te dizendo hoje que o último inimigo a ser vencido é a morte. Se 

a morte será o último inimigo a ser vencido, então entendo que existe um primeiro, um segundo, 

um terceiro e vários outros inimigos a serem vencidos. Mas adolescentes de DEUS que começam 

seu dia com DEUS, que O buscam de joelhos antes de saírem para suas lutas, que O louvam e que 

estudam diariamente a Palavra de DEUS, tem inimigos? Os adolescentes de DEUS têm inimigos? 

Não soa estranho aos seus ouvidos adolescentes de DEUS ter inimigos? 

 Por mais estranho que possa lhe parecer, DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPÍRITO 

SANTO também têm vários inimigos, mas o maior deles é Satanás. Este anjo resolveu usurpar o 

poder, a glória, a honra e a majestade que eram devidas a JESUS e por conta de seu orgulho, sua 

vaidade e sua pretensão horrorosa de questionar os planos de DEUS, ele e um terço de todos os 

anjos do céu se tornaram inimigos da Trindade. Ninguém a não a ser a Trindade sabe o número 

certo de anjos que seguiram a Lúcifer, mas se milhares e milhares de anjos virão acompanhando 

JESUS CRISTO quando ELE vier a esta terra pela segunda vez, então a metade de todos os anjos 

bons é exatamente o número dos anjos maus. Se sobraram dois terços dos anjos no céu, a metade 

disso é um terço e como Satanás levou um terço, a minha conta está certa. 

 Como adolescente de DEUS você já sabe que um em cada três anjos é seu inimigo 

declarado e eles farão de tudo para te levar para o lado deles. Mas lembre-se de que dois de cada 

três anjos estão do seu lado e, portanto, apesar de todo esse apoio, não ouse se aventurar indo a 

lugares onde os anjos de DEUS não podem entrar. Sua vida adolescente é feita de escolhas e ir a 

lugares onde os anjos de DEUS não podem entrar é colocar em risco sua vida física e sua vida 

espiritual. Não existe lugar pior para  ir do que aquele onde você vai sem a companhia de seu anjo. 

Quando você pisa lá sem que seu anjo esteja junto, você já está refém dos anjos maus.  

 Satanás trouxe de forma misteriosa e inexplicável o pecado para nosso universo e a pior 

consequência do pecado é exatamente a morte. Nem eu e muito menos você quer morrer, mas se 

JESUS não voltar antes para nos buscar, esse será o seu e o meu destino provisório, pois quando 

ELE voltar irá nos ressuscitar.  

 Mas um dia a morte morrerá. Engraçado não é? A morte vai morrer para sempre, pois 

Satanás e seus anjos receberão o castigo máximo pelos seus pecados e eles morrerão queimados 

pelo fogo e enxofre e a morte nunca mais se levantará sobre a Terra. A morte tem data para morrer 

e ela nunca se reerguerá novamente. Tudo isso acontecerá de acordo com a maravilhosa promessa 

encontrada na Palavra de DEUS. Louvado seja o SENHOR.  

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 27 

 

Meditadole 2017 

Dezessete de Setembro 

Morrendo Todo Dia 

 Antes de escrever a meditação de hoje elevei a DEUS uma prece 

pedindo uma bênção especial para todos os adolescentes de DEUS que O 

amam para que eles nunca se afastem dos caminhos do SENHOR e também 

clamei ao SENHOR por todos os adolescentes que ainda não O conhecem, 

para que venham a conhecê-lo antes que seja tarde demais.  

 Nossos caminhos espirituais nessa terra podem ser divididos em três momentos ou em três 

espaços de tempo distintos. O primeiro desses momentos espirituais vai desde o nosso nascimento 

até o dia glorioso em que alguém muito bem intencionado e dirigido pelo ESPÍRITO SANTO 

nos apresenta JESUS CRISTO.  

 Quando damos ouvidos a Sua voz, se aceitarmos os seus ensinos, se nos familiarizarmos 

com a sua proteção começa em nós um desejo muito grande de permanecer ao seu lado. Esse 

segundo momento começa quando conhecemos JESUS e nos apaixonamos por ELE. Ficamos 

encantados com tudo o que ELE fez, faz e fará por nós. Quando entendemos realmente o que 

ELE fez, faz e fará por nós, quando começamos a confiar plenamente NELE, quando 

desenvolvemos um relacionamento tão íntimo e tão próximo com ELE que não O queremos mais 

longe de nós, não nos resta alternativa a não ser entregarmos nossa vida completamente a ELE e 

nas águas batismais você sela sua amizade, sua confiança, seu pacto e sua dependência dele. 

 Esse segundo momento acaba exatamente quando você sai das águas e deixa para trás o 

velho adolescente que amava mais o mundo do que ao SENHOR. Quando os adolescentes que 

aceitam a JESUS como seu salvador pessoal saem das águas, ele está dizendo para o universo que 

JESUS CRISTO é o legítimo dono de sua vida, que JESUS CRISTO pagou o preço de sua salvação 

numa cruz do Calvário, que JESUS CRISTO é o seu Salvador, mas que a partir de agora ELE, 

além de Salvador, será também o seu SENHOR.  

 O terceiro momento começa quando você deixa de lado as roupas apropriadas de seu 

batismo e veste a roupa que você estava usando antes de entrar no tanque. Só que naquelas roupas 

entrará um adolescente transformado pelo sangue do SENHOR JESUS. A partir daquele 

momento JESUS será para sempre o SENHOR de sua vida até que ELE volte para lhe buscar. Sua 

nova vida com JESUS será de lutas, de abandono de pecados acariciados, uma vida de pequenas e 

grandes escolhas e em todas elas JESUS CRISTO, seu líder, estará sempre ao seu lado.  

 Quando Paulo disse que dia a dia ele morria, eu entendo que ele estava morrendo para o 

seu velho homem, para os seus pecados acariciados e nascia diariamente como uma nova criatura 

em CRISTO JESUS. Essa caminhada diária com JESUS, essa parceria, essa dependência completa 

do PAI nos leva a depender menos de nós mesmos, nos leva a morrer diariamente para nossos 

antigos gostos e pecados e nos faz nascer diariamente como novas criaturas em CRISTO JESUS.  

 Morrer todo dia é o segredo para se viver todo dia. Que morra o eu e nasça JESUS.  
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Meditadole 2017 

Dezoito de Setembro 

Mistério do Futuro 

 Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas 

transformados seremos todos. I Coríntios 15:51 

 A Palavra de DEUS é o mapa do adolescente cristão. Nosso DEUS, em sua misericórdia, 

não nos abandoaria nesta terra sem nos deixar um mapa com muitas instruções a serem seguidas 

até que chegássemos em segurança a nosso destino final. Esse destino final chama-se Nova 

Jerusalém e os nossos grandes presentes serão a companhia da Trindade e a vida eterna em 

CRISTO JESUS. 

 

 Você como adolescente de DEUS que aceitou JESUS CRISTO como Salvador e 

SENHOR de sua vida, você que confia plenamente que a Bíblia é a Palavra de DEUS tem um 

trunfo na mão que nenhum dos seus amigos não cristãos tem. Você deve ser o único de sua classe, 

de seu estágio, de sua sala da faculdade que sabe o futuro e eles não sabem. A Palavra de DEUS te 

diz exatamente o que irá acontecer nos finais dos tempos e seus amigos nunca ouviram falar disso. 

 Uma das vantagens de se confiar em DEUS e em Sua Palavra é que você já sabe o seu 

futuro e por isso é que você vive pela fé, confiando plenamente que o seu DEUS irá continuar 

cumprindo tudo o que ELE sempre prometeu.  

 

 Outra vantagem de ser um cristão e poder confiar plenamente no SENHOR é que você 

viverá todos os seus dias com esperança e seus amigos não cristãos não tem a menor noção do que 

é a verdadeira esperança. Pergunte a qualquer dos seus amigos que esperança eles têm para sua 

vida nesta terra. Basta eles darem uma olhadinha no noticiário da noite e os mesmos eternos 

assuntos estarão lá para sujar a sua casa de lixo. Só se fala de corrupção, abuso, violência, estupro, 

assassinato, pobreza, pecado, fome, lixo, doença, miséria, sofrimento, morte, tiroteio, favela e vala 

negra em dia de chuva. Seus amigos se alimentam diariamente desse câncer e a pergunta que não 

quer calar se repete: Qual a esperança de um futuro melhor que seus amigos têm? 

 O apóstolo Paulo fala de um mistério e mistérios são situações que não se explicam. Se 

elas pudessem ser explicadas deixariam o status de mistério para serem acontecimentos comuns. 

O mistério que você precisa aprender hoje é que perto da volta de JESUS CRISTO a essa Terra, 

os servos de DEUS que estiverem vivos e fieis a CRISTO não morrerão. Paulo nos informa no 

verso cinquenta: “Isto afirmo irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de DEUS, 

nem a corrupção herdar a incorrupção”. 

 

 DEUS então irá transformar nossa natureza corruptível e mortal numa natureza imortal. 

Veja o verso cinquenta e dois: “Num momento, num abrir e piscar de olhos, ao ressoar a última 

trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados”. Como nosso 

DEUS irá fazer isso eu não sei, mas que ELE fará, ELE fará, pois tudo o que ELE prometeu ELE 

sempre cumpriu e é exatamente por isso que podermos confiar.  

 O que nosso DEUS promete, ELE cumpre. Quão diferentes são os princípios que regem 

o SENHOR dos que regem o homem. Em DEUS podemos confiar. 
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Vitória em Cristo 

 Graças a DEUS, que nos dá a vitória por intermédio de 

nosso SENHOR JESUS CRISTO. I Coríntios 15:57 

 A vida cristã é uma longa caminhada e nosso SENHOR e salvador JESUS CRISTO nos 

disse que não seria nada fácil. O caminho que os adolescentes de DEUS deveriam seguir nessa 

terra seria o estreito, iriam ter dificuldades como todos os mortais, mas a companhia do SENHOR 

nesta caminhada rumo à Nova Jerusalém é o que fará toda a diferença na sua vida. 

 Nossa meditação de hoje fala-nos de vitória em CRISTO. Vitória é uma palavra que motiva 

muita gente e os esportistas estão entre os que mais se empenham em alcançá-las. Os jogadores de 

futebol se entregam de corpo e alma para vencer cada jogo e quando um time consegue um maior 

número de vitórias possíveis num determinado campeonato, ele é respeitado como o melhor dos 

melhores e para distingui-los dos demais, só ele usa a faixa de campeão. 

 Alcançar vitória na vida material é o sonho dourado de milhões de pessoas, para não dizer 

bilhões de pessoas, e muitos passam a vida toda trabalhando para acumular bens e é desta forma 

que conseguem se sentir um vitorioso.  

 Para outro grupo de pessoas, ser um vitorioso é poder acumular títulos acadêmicos. Além 

da faculdade eles precisam de uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-

doutorado e se não me engano já existe algo mais a alcançar depois disso. Em sua busca neurótica 

por esses títulos, eles têm que trabalhar oito horas por dia, talvez estudar mais quatro, se dedicar a 

dar aulas para ir melhorando seu currículo e eles só se sentirão realmente vitoriosos quando 

realmente estiverem com todos os títulos na mão. 

 

 O apóstolo Paulo nos fala de uma vitória superior. Para ser um vitorioso em CRISTO você 

não precisa ser rico, ser um doutor, ser um professor universitário, um juiz de direito, pois títulos 

e dinheiro não nos trazem nenhuma vantagem quando falamos de vitória em CRISTO. O 

adolescente que começa seu dia com JESUS, que ora por si e pela sua família, pelos seus amigos e 

pelo seu próximo, que louva ao SENHOR com hinos, que ama e cuida com carinho de sua família, 

que abre diariamente a Palavra de DEUS e busca de DEUS a sabedoria para sua vida e que segue 

à risca os ensinamentos de seu líder JESUS CRISTO, já é um vitorioso em CRISTO JESUS. 

 

 Sua vida com JESUS será de vitórias espirituais, seu relacionamento com DEUS, sua 

família, seus amigos e seu próximo irão refletir o caráter de JESUS CRISTO e independentemente 

de títulos e dinheiro você será um vencedor. Seu prêmio será a vida eterna e JESUS CRISTO lhe 

dará este troféu quando ELE voltar. Sua missão é permanecer NELE até que ELE venha te buscar.  

 Mantenha-se fiel ao SENHOR e sua vitória está garantida. Chegar lá e ainda por cima levar 

outros com você fará de você mais que vitorioso. Viva JESUS no seu dia a dia e quando lhe 

perguntarem por que você é do jeito que é, então fale de JESUS para ele. Quem sabe este seu novo 

amigo aceita JESUS e você terá um outro troféu para a eternidade.  
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Estilo de Vida 

 Portanto meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e 

sempre abundantes na obra do SENHOR, sabendo que no SENHOR o 

vosso trabalho não é vão. I Coríntios 15:58 

 Depois do importante tema da vitória por intermédio de nosso SENHOR e salvador 

JESUS CRISTO, o apóstolo Paulo nos deixa de presente um lindo conselho que se o seguirmos 

desde a adolescência poderia ser uma das vertentes do nosso estilo de vida. 

 DEUS te deu um privilégio único que é a sua vida e para que você tivesse vida, ELE 

precisou da parceria com seu pai e sua mãe. Quando se trata da obra de trazer novos filhos a esta 

Terra, os pais são cooperadores de DEUS para isto. Ter o folego de vida, nascer numa família 

cristã, digna e honrada é um privilégio imensurável. Se seus pais te registraram num cartório como 

seu filho legítimo, se você tem o nome de seus dois pais na sua carteira de identidade, então você 

adolescentes é muito mais abençoado do que milhares e milhares de crianças que nascem 

diariamente em nosso país e sequer tem registro de nascimento! 

 A situação moral e espiritual dos seres humanos em nossos dias atuais está tão deturpada 

e tão corrompida que mães saem do hospital e deixam seus filhos no lixo e as câmeras de vídeo 

que ficam filmando as entradas destes mesmos hospitais tem mostrado que essa prática tem 

acontecido com muita frequência. Neste ano de 2017, milhares de crianças irão nascer e somente 

a mãe irá registrar seu filho no cartório porque seu pai nunca mais irá voltar para os braços da 

família e talvez sua mãe nem soubesse realmente de quem é o seu filho. 

 Desde o dia em que você chegou ao seu lar, seus pais através de suas agendas de trabalho, 

de estudos, de compromissos, de participação em atividades de suas igrejas, de reuniões de 

negócios, compras, viagens, férias e outras atividades foram moldando e implantando em sua casa 

e em sua mente qual é o estilo de vida de sua família. O estilo de vida de sua família é único e cada 

família tem o seu. Quanto você um dia sair de casa, você também terá bem delineado o seu estilo 

de vida. 

 Ao longo de sua caminhada pela estrada da vida, você adolescente de DEUS irá criar o seu 

próprio estilo de vida e se você quiser ter uma vida abençoada por DEUS, você não pode, em 

hipótese nenhuma, excluí-lo de seu dia a dia. Para evitar que você se esqueça de DEUS, então 

comece e termine o seu dia com ELE. Logo depois que você acordar, antes de fazer qualquer coisa, 

dobre seus joelhos para agradecer- LHE a sua noite de sono, para pedir as bênçãos para seu novo 

dia, para sua família e seus amigos. Louve ao SENHOR antes de terminar seus momentos de 

comunhão e adoração e não saia destes momentos sem antes abrir a Palavra de DEUS e ver os 

recados que DEUS reservou para você neste seu novo dia. 

 Viver em harmonia com sua família também é uma dica para o seu estilo de vida. Nosso 

verso de hoje te dá três dicas: Seja firme, inabalável e abundante na obra do SENHOR. Que tal 

aceitar estas dicas para montar seu próprio estilo de vida? 
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Conselhos Finais 

 Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente. 

Todos os vossos atos sejam feitos com amor. I Coríntios 16:13 e 14. 

 O apóstolo Paulo estava terminando sua primeira epístola aos irmãos da igreja de Corinto 

e devido aos inúmeros problemas que ele havia encontrado lá, era normal que ele terminasse sua 

carta com exortações e conselhos. 

 Quando adolescentes ouvem a palavra conselho o que lhes vem à mente? Creio que a 

primeira coisa que vocês pensam é alguma repreensão ou bronca de seus pais por algo que vocês 

deveriam ter feito, mas não fizeram, não é verdade? Lembro muito bem que desde bem pequeno 

minha mãe me ensinou a fazer faxina. Lembro também que mesmo na semana em que iria me 

casar, eu tive que fazer a última faxina na casa de meus pais. Acredite se quiser, mas antes de viajar 

para a terra da minha noiva, casar com ela e ter minha própria casa, eu lavei os três banheiros e 

todos os vidros da casa de meus pais.  Para eu nunca esquecer que sempre eu deveria fazer a minha 

parte direito, minha mãe sempre me aconselhava: se não fizer direito, vai fazer duas vezes. Que 

adolescente gosta de fazer o mesmo serviço doméstico duas vezes? O conselho era claro e direto. 

 Todos os conselhos que ouvi de meus pais fizeram toda a diferença na minha vida. De 

tanto fazer faxina bem feita na casa de meus pais, pude fazer faxina na minha casa ao longo de vinte 

e nove anos de casado e desta forma ajudar a mulher da minha vida nos encargos da casa. Meu pai 

me aconselhou a ser um contador ao invés de ser um economista e o motivo deste conselho foi 

bem simples e objetivo: toda empresa por menor que seja precisa de um contador e quase nenhuma 

empresa do mundo precisa de um economista.  Desde o bar até uma multinacional o contador se 

faz necessário e essa não é a realidade dos economistas. No Brasil existem vagas para poucos 

economistas no Banco Central do Brasil e nem sei se eles abrem mais concursos públicos para 

estes profissionais. Conselho dado, conselho atendido e já fazem trinta e cinco anos que sou 

contador, sendo trinta e três como contador da República Federativa do Brasil. 

 Ouvir um bom conselho de seus pais, seus irmãos, seus amigos, seus líderes espirituais 

pode lhe dar um rumo na vida que será sua grande bênção, mas ninguém pode ser tão bom 

conselheiro quando comparados a DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPIRITO SANTO.  

DEUS PAI fez tanta questão de te amar, de querer de volta, de te resgatar que ELE enviou DEUS 

FILHO, nosso SENHOR e salvador JESUS CRISTO para te salvar de seus pecados nojentos e no 

futuro, no tempo de DEUS, ELE virá te resgatar deste mundo mal e te levará para a Nova 

Jerusalém.  

 O DEUS ESPÍRITO SANTO ao longo da história da humanidade inspirou homens 

santos de DEUS para te deixar de presente um manual de bons conselhos. Sua Bíblia é o seu 

manual de bons conselhos. Ouvir e praticar o que foi deixado para você irá decidir o destino final 

de sua existência. O pecado sempre te afastará da Bíblia e a Bíblia sempre te afastará do pecado.  

 Siga os preciosos conselhos da maravilhosa Palavra de DEUS e curta as bênçãos. 
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Adole Brasil 

Terceira Semana 

Robinson H. Amorim 

Descreva aqui o seu 

apaixonar-se por Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

_______________________________________
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_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

___________________________ 

 

editadole  
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Maranata 

 Se alguém não ama ao SENHOR, seja anátema. 

Maranata! I Coríntios 16:22 

 Se você é adolescente, é membro da igreja adventista do sétimo dia e ainda por cima 

participou ou participa do fantástico clube dos desbravadores, com certeza sabe de cor e salteado 

o significado da palavra Maranata.  

 Eu fui pesquisar quantas vezes essa palavra aparece na Bíblia, mas só a encontrei em nosso 

verso de hoje. Maranata é a palavra que resume a esperança de mais de dezessete milhões de 

adventistas do sétimo dia em todo o mundo. Afora os adventistas, milhões de cristãos em todo o 

nosso planeta também tem esta mesma esperança. Maranata é um grito de guerra que mexe com a 

alma e o coração de milhões de desbravadores em todo o mundo. 

 Nosso líder espiritual, o apóstolo Paulo usava Maranata em suas saudações e essa palavra 

que quer dizer “O SENHOR logo vem”, incendeia o coração de milhares e milhares de 

adolescentes que uma vez por ano arrumam suas mochilas, cumprem todos os requisitos 

obrigatórios, passam seus uniformes de campo e de gala, entram em diversos ônibus e viajam 

centenas de quilômetros para irem aos camporees de clubes de desbravadores. 

 Depois que estes adolescentes chegam e montam seus acampamentos, depois que 

arrumam suas barracas, depois que tomam sua primeira refeição, eles ficam prontos para assistirem 

o seu primeiro momento com DEUS. É lindo de ver, milhares de desbravadores uniformizados, 

com seus lenços amarelos no pescoço, com suas Bíblias debaixo do braço, cantando e se dirigindo 

ao local onde eles se reunirão para louvar e engrandecer o nome do SENHOR.  

 Tão logo eles chegam, começam os momentos de louvor e os corações adolescentes se 

alegram com estes preciosos e sagrados momentos de preparação para ouvirem os maravilhosos 

ensinamentos da Palavra de DEUS. Quando o servo que DEUS escolheu para partilhar o pão 

espiritual com eles é chamado para o seu primeiro contato, geralmente a primeira palavra que este 

líder fala é MARANATA e milhares de desbravadores, aquecem seus pulmões e respondem bem 

alto: “O SENHOR logo vem” e está aberto mais um camporee na vida de milhares de adolescentes. 

 A palavra Maranata tem quatro vogais e cada uma é o início de um verbo: amar, anunciar, 

aguardar e apressar a volta de JESUS. Maranata é a esperança viva e vibrante em milhões de 

corações de adolescentes, de desbravadores, de cristãos em todo mundo que esperam firmemente 

que seu líder JESUS CRISTO cumpra Sua promessa e os venha buscar.  

 Sem Maranata em nossa vida, sem a volta de JESUS para nos tirar deste mundo de pecado 

e nos levar de volta para o Jardim do Éden, qual seria nossa grande motivação para viver nessa 

terra?  Consegue ver o seu futuro sem a vida eterna? Sem a Nova Jerusalém? Sem a vida eterna 

que JESUS nos prometeu? 

 Maranata!  O SENHOR logo vem. Amém! Amém e Amém! 
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Conforto na Tribulação 

 É ELE que nos conforta em toda a nossa tribulação para 

podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a 

mesma consolação com que nós mesmos somos contemplados por 

DEUS. II Coríntios 1:4 

 Um dos muitos privilégios que todos nós cristãos temos em comum é a bênção de 

podermos abrir a Palavra de DEUS diariamente e sermos confortados e alimentados pelas palavras 

inspiradas.  A oração e o louvor também nos aproximam do Todo Poderoso, mas poder abrir a 

Palavra de DEUS, nosso manual de vida, nossa bússola espiritual que o SENHOR através do 

ESPIRITO SANTO nos deixou de presente é realmente único.  

 Fico imaginando quantos adolescentes teriam tido outra vida se eles apenas tivessem a 

oportunidade de conhecer JESUS CRISTO e Sua Palavra. Milhares de adolescentes estão 

crescendo neste mundo e exatamente no dia de hoje estarão sendo expulsos de casa pelos seus pais 

biológicos. Outros adolescentes são órfãos desde pequeno porque seus pais sequer os quiseram 

conhecer. Outros ainda estão trabalhando para o traficante da comunidade e muitos outros irão 

morrer na adolescência, pois o crack já lhes tirou qualquer esperança de vida.  

 Que diferença faz JESUS CRISTO na vida dos adolescentes. Que bênção para sua vida 

poder começar e terminar o dia na companhia do SENHOR JESUS. Os adolescentes de DEUS 

têm uma vida abençoada exatamente porque JESUS CRISTO os encontrou e eles O aceitaram e 

foi amor à vista. JESUS CRISTO te achou, você o aceitou e uma vida nova, plena e abundante 

começou. Como você sabe que JESUS faz ou não faz a diferença na sua vida? É simples: basta você 

dar uma olhadinha na vida de seus amigos que ainda não O conhecem e ver que sua vida é muito, 

mas muito melhor. Dê uma olhada e confirme o que estou falando. 

 Agora não é pelo fato de você ter conhecido JESUS e tê-lO aceito como seu Salvador e 

SENHOR que você estará isento de tribulações. Muitos de nós temos o conceito errado de que ao 

aceitarmos JESUS nossos problemas e nossas tribulações irão desaparecer e não funciona assim. 

 Quantos adolescentes começam a ter suas tribulações justamente quando escolheram  

JESUS CRISTO como seu salvador e SENHOR. Seus pais não aprovaram a escolha e começam 

a persegui-los, outros são expulsos de casa, pois esta não é a religião oficial da família, os amigos do 

mundo somem porque ninguém quer ter um amigo careta que fala de DEUS e de JESUS. Algumas 

oportunidades de trabalho irão surgir, mas outras se fecharão quando você se posicionar claramente 

perante seu novo patrão como um adorador verdadeiro e observar a lei de DEUS quanto ao 

trabalho remunerado aos sábados.  

 

 Outras tribulações virão e você não precisa ficar desesperado, ansioso e preocupado com 

isso, pois nosso verso de hoje te garante que o teu DEUS te conforta em todas as suas tribulações 

e no verso três nos diz que DEUS é o DEUS de nossa consolação. As tribulações e os problemas 

virão, mas ter o DEUS de nossa consolação é maravilhoso.  
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Perfume de CRISTO 

 Porque nós somos para com DEUS o bom perfume de CRISTO, 

tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. II Coríntios 2:15 

 A Palavra de DEUS é nossa fonte permanente de conhecimento, de bênçãos e de refrigério 

espiritual. Poder acordar diariamente e consultar o que DEUS reservou para o seu dia antes mesmo 

que você ligue seu celular ou notebook é uma questão de escolha pessoal e infelizmente são poucos 

os adolescentes de DEUS que O colocam em primeiro lugar em sua vida. 

 Em nosso alimento espiritual para hoje o apóstolo Paulo nos diz que nós devemos ser o 

bom perfume de CRISTO. Confesso que perfumes praticamente nunca fizeram parte da minha 

vida, pois aos vinte e quatro anos quando conheci minha futura esposa, que na época era minha 

namorada, ela me disse logo no primeiro encontro que perfumes sempre a deixavam com dor de 

cabeça e como para bom entendedor meia palavra basta, simplesmente nunca mais usei.  

 Existem diversos tipos de perfume e os melhores geralmente são os mais caros e tudo que 

é muito caro geralmente vem em pequenas embalagens. Quando você adolescente de DEUS 

pensar em perfumes sempre irá se lembrar dos perfumes franceses que são os mais caros e mais 

disputados do mercado. Por serem bem disputados também se prestam a serem falsificados e para 

isso não falta mercado entre os consumidores.  

 As grandes empresas como a Christian Dior, a Ferrari e muitas outras tem perfumes 

exclusivos e estes também estão na lista dos mais disputados. Não conheço nenhuma pessoa que 

goste de usar perfume barato e por isso os produtores mantêm seus preços nas alturas e sempre 

tem gente que faz um sacrifício muito grande para poder comprar.  

 Fico imaginando o que o apóstolo Paulo queria dizer quando escreveu que nós cristãos 

somos o bom perfume de CRISTO. Como os bons perfumes são apreciados pelo aroma que 

exalam, creio que nossas atitudes como cristãos são este aroma que o apóstolo Paulo estava se 

referindo. Por onde quer que os adolescentes de DEUS andem, eles, pelas suas atitudes, devem 

exalar o aroma de JESUS em sua vida. Nosso mundo hoje está cansado de pessoas que falam e 

não vivem um centímetro do que dizem e isso e uma verdade maior no meio dos cristãos. Muitos 

não cristãos não têm o menor interesse em aceitar JESUS exatamente porque o aroma que os 

cristãos passam para elas no seu dia a dia é muito desagradável.  

 Creio que o melhor lugar para você exalar o bom e suave perfume de CRISTO é a sua 

casa. Sua casa deve sempre ser cheirosa e o perfume de JESUS que está em você deve se espalhar 

por cada cômodo e quando você sair de casa sua família irá sentir a falta de seu cheiro. Cristianismo 

se demonstra em atitudes sinceras, honestas, desinteressadas e somente vivendo diariamente na 

companhia de JESUS é que poderemos exalar o seu cheiro. O mundo, ou seja, tudo o que estiver 

fora de sua casa, será o palco de suas atitudes e os não cristãos estão de plantão para ver se o seu 

cheio vem de JESUS ou não. Você convive diariamente com JESUS? Sua vida é um bom perfume 

de JESUS? 
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Mercenários do Evangelho 

 Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a 

Palavra de DEUS, antes em CRISTO é que falamos na presença de 

DEUS, com sinceridade e da parte do próprio DEUS. II Coríntios 2:17 

 Vivemos em tempos modernos e entendemos plenamente que nada acontece em nosso 

mundo materialista sem que haja um custo financeiro. Mesmo para se pregar o evangelho é 

necessário investir em livros, folhetos, mídia, propaganda, selo, envelope, internet e tudo o mais. 

 Fiquei realmente impressionado com as palavras do apóstolo Paulo, pois descobri que já 

no tempo dele existiam pessoas que faziam do evangelho um negócio, um comércio, uma 

oportunidade única de se tirar o dinheiro das pessoas ingênuas. Estes mercenários já existiam no 

tempo de Paulo e, portanto, os seus descendentes revolveram morar entre nós. Por trás de dinheiro 

para as boas causas das igrejas, pessoas que nunca conheceram JESUS como seu Salvador e 

SENHOR estão se aproveitando da ingenuidade da grande maioria e estão cada vez mais ricos. 

 Quando li a palavra mercadores do evangelho em nosso verso de hoje, não tive como não 

lembrar que a igreja dominante na idade média vendia perdão de pecados por dinheiro. Se os 

cristãos daquela época tivessem tido acesso à Palavra de DEUS, eles teriam visto claramente que o 

perdão dos pecados é gratuito e somente JESUS e não padres, pastores, bispos ou sacerdotes tem 

esse poder exclusivo. Não era à toa que a Palavra de DEUS era privilégio dos líderes, pois suas 

verdades se chegassem ao povo acabaria por tirar suas principais fontes de renda. A igreja 

dominante enriqueceu vendendo perdão de pecados e seus templos mostram até hoje quanto ouro 

e prata vieram dessa prática. 

 Os tempos mudaram, mas a estratégia de transformar a pureza do evangelho em negócio 

só aumentou. A quase totalidade das igrejas ditas evangélicas está fazendo de seu evangelho uma 

oportunidade de negócio e a ordem é ir buscar o dízimo de quem se filiar. Como o dízimo acaba 

ficando para o pastor dessas igrejas e nem sempre é usado para espalhar o evangelho, quanto 

maiores às igrejas, mais rico fica seu pastor e hoje vemos templos suntuosos, ricos, enormes e igrejas 

evangélicas abarrotadas. O dito evangelho da prosperidade se tornou um negócio rentável, muito 

bom para pastores, mas péssimo para membros.  

 Quando vemos programas ditos evangélicos em nossas televisões, seis em cada dez palavras 

de mensagem são dízimos, ofertas, envelopes, boletos, transferências para a conta corrente ou conta 

poupança. Esses mercadores modernos do evangelho fundam igrejas com objetivo único de 

arrecadar e arrecadar e os novos pastores são treinados pelos antigos para tirar o dinheiro dos 

irmãos. Igrejas evangélicas ricas estão investindo em redes de televisão e nestas redes muitos dos 

filmes que eles passam são uma verdadeira adoração à Satanás. Estes mercenários do evangelho 

com certeza não sairão desta vida impunes e no dia do juízo final, nosso DEUS irá pedir conta de 

tudo o que foi feito de forma irregular com os tesouros do SENHOR. A verdade é que de DEUS 

não se zomba, mas acho que os falsos pastores se esqueceram de ler esse verso nas Escrituras 

Sagradas.  
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Você é uma carta 

 Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e 

lida por todos os homens. II Coríntios 3:2 

 Você adolescente do SENHOR JESUS, vivendo em pleno ano de 2017, cercado das 

ferramentas mais modernas que a tecnologia pode proporcionar, provavelmente nunca mandou 

uma carta para alguém e exatamente por este motivo também nunca recebeu nenhuma carta de 

ninguém. 

 Hoje a comunicação é instantânea e barata. Com R$ 39,90 ao mês você tem internet, 

WhatsApp, telefone, torpedos, acesso ao seu e-mail, músicas, filmes, novelas, seriados, aplicativos 

e tudo ao custo de R$ 1,30 ao dia. Tudo é bem fácil, bem rápido e o que é melhor, você não precisa 

esperar chegar em casa para fazer sua vida andar. 

 Mas escrever uma carta para sua namorada e dias depois receber uma carta dela fez parte 

da minha vida e você não tem a menor noção de como era bom escrever cartas de amor para o 

amor da minha vida. Eu escrevia umas quatro ou mais cartas por mês e recebia via correio outras 

tantas de minha namorada. O momento de escrever uma nova carta começava quando eu 

terminava de ler a que chegou.  

 Ao longo de três anos e meio entre namoro, noivado e casamento foi assim e tenho até 

hoje todas as cartas que recebi dela e ela tem todas as cartas que eu mandei para ela. Muitas delas 

ainda estão nos envelopes originais e é muito bom rever tudo o que escrevíamos quando estávamos 

namorando. Foi incrível o dia em que mostrei para ela as cartas que havia recebido dela e ele me 

mostrou orgulhosa as cartas que eu havia mandado para ela. No meu tempo de juventude o telefone 

era caríssimo e cada linha de telefone fixo custava mais ou menos três mil dólares, algo em torno 

de dez mil reais só para você ter uma linha fixa em seu nome. O custo de uma ligação só baixava 

após as 23:00 horas e era normal as linhas congestionarem de ligações após este horário. A princípio 

nos falávamos por poucos minutos, mas depois com o custo diminuindo, chegamos a ficar mais de 

uma hora no telefone. Eram outros tempos, outras épocas e outros costumes, mas as cartas tiveram 

seu valor para unir os corações apaixonados.  

 Nos congressos de adolescentes que participo em todo o Brasil existe um momento muito 

especial em que os professores entregam para seus alunos as cartas de amor que seus pais enviaram 

para eles. Como adolescentes da era digital, muitos têm dificuldades em abrir um envelope sem 

rasgá-lo e na pressa acabam estragando o que era para ser uma relíquia. É incrível a reação dos 

adolescentes quando seu professor lhes entrega a declaração de amor em forma de carta que seus 

pais lhes escreveram com todo o carinho. Invariavelmente todos choram, desde o professor que 

entregou a todos os adolescentes que receberam. Até o palestrante convidado de Curitiba também 

chora. As lágrimas começam a rolar quando os adolescentes recebem as primeiras palavras de pais 

que vivem para amá-los.  Você adolescente é uma carta aberta que pode ser lida por qualquer 

pessoa do mundo. Como adolescente de DEUS você consegue mostrar JESUS aos seus leitores? 
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Liberdade 

 Ora, o SENHOR é o ESPÍRITO e onde está o ESPIRITO do 

SENHOR, aí há liberdade. II Coríntios 3:17 

 Se existe um clamor no coração de cada adolescente de DEUS é o clamor por liberdade. 

Todos os seres humanos gostam de ser livres. Livres para pensar, agir, chorar, estudar, se formar, 

namorar, casar, constituir sua família, adorar os seus próprios deuses, montar seu negócio, tirar 

férias, curtir um jantar com a namorada e fazer tudo o que der na cabeça. Como dizia uma música 

do passado: “Liberdade é uma calça velha, azul e desbotada que você pode usar do jeito que 

quiser”. 

 A liberdade é uma das melhores emoções ou sentimentos que as pessoas podem ter, mas 

será que é fácil ser livre em pleno século vinte e um? Você que está lendo essa meditação hoje pela 

manhã é um adolescente livre?  Para você ser livre é fazer  exatamente o que você quer, na hora 

que você quer e sem ter o menor medo das consequências?  Você acha que a sua liberdade tem 

limites ou liberdade e limites não tem nada a ver com nada? Espiritualmente falando você é livre 

ou ainda se mantem como um escravo do pecado? 

 Como adolescente de DEUS você precisa entender que sua liberdade tem limitações e 

estas limitações são exatamente para te impedir de perder a liberdade. Parece contraditório, mas 

não é. Enquanto você morar com seus pais e estiver sob o comando deles agradeça a DEUS pelas 

regras, normas, leis, valores e princípios que seus pais lhes impuseram, pois adolescentes que 

cresceram sem regras, sem normas, sem leis, sem valores e muito menos sem princípios são alvos 

fáceis de Satanás e geralmente esses adolescentes passam sua adolescência e juventude na cadeia. 

 Esses anos que você fica na casa de seus pais aprendendo a obedecer, a cumprir as regras 

e as normas da casa são os anos em que você estará sendo ensinado a viver e sua vida futura sozinho, 

fora de casa ou sua futura família irá depender do quanto você aprende agora.  

 No âmbito espiritual, enquanto você estiver nessa terra sua natureza pecaminosa te tentará 

com todas as forças para fazê-lo pecar e se você não se apegar a JESUS CRISTO com todas as suas 

forças você será alvo fácil do inimigo e sempre você ficará com a sensação de que você não passa 

de um escravo do pecado. 

 Mas se a tentação chegar a você com muita ou pouca força não se envergonhe de sair 

correndo para os braços de JESUS, se ajoelhar, orar e louvar o SEU nome. Sempre que você resiste 

à tentação você fica mais forte e em nome do SENHOR JESUS você se torna um vencedor. Você 

conseguirá com a força que JESUS te dá a liberdade para não mais viver como um escravo e sim 

como um servo de DEUS, livre para servi-lo e amá-lo. 

 Só temos a verdadeira liberdade quando aceitamos a JESUS como nosso salvador e 

SENHOR. Mesmo que estivéssemos presos numa cadeia, amarrados por correntes de ferro, mas 

se estivermos em CRISTO, nossa liberdade e nossa vitória estão garantidas. É muito bom ser livre. 

É muito bom pertencer inteiramente a CRISTO JESUS.  
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Adolescentes Transformados 

 E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por 

espelho a glória do SENHOR, somos transformados de glória em 

glória, na sua própria imagem, como pelo SENHOR, o Espírito. II 

Coríntios 3:18 

 Ao escrever seus conselhos e orientações através de suas cartas, o apóstolo Paulo vai 

ensinando os novos cristãos que engrossavam as fileiras do cristianismo e nosso verso de hoje fala-

nos da importância da fé como elemento fundamental para conseguirmos ter nossa vida 

transformada por JESUS. 

 Uma das maiores bênçãos que JESUS efetua em nossa vida é a conversão. Antes de 

conhecermos a JEUS vivíamos afastados de DEUS, de Seu louvor, de Seu serviço, de Sua obra, de 

Sua missão e nossas atitudes sequer agradavam ao nosso DEUS que está nos céus. Porém quando 

JESUS entra em nossa vida é impossível não nos rendermos ao Seu amor e Sua graça e deste dia 

em diante vivemos, nos movemos e existimos por causa de JESUS e somos eternamente gratos por 

tudo o que ELE tem feito em nossa vida.  

 É relativamente fácil um adolescente como você se dizer um cristão. Qualquer um diz, mas 

viver diariamente uma vida com JESUS e pela fé ter sua vida realmente transformada é para poucos. 

O apóstolo Paulo nos fala sobre rostos desvendados, pois todos os acontecimentos da Palavra de 

DEUS jamais foram visto por qualquer um de nós. Se você hoje é um adolescente de DEUS, se 

você acredita plenamente no que a Palavra de DEUS diz é porque seus pais, seus amigos, seus 

parentes ou qualquer outro ser humano plantou no seu coração a sementinha da fé e é pela fé que 

você adolescente de DEUS contempla diariamente a face de seu DEUS. 

 Quando você abre a Palavra de DEUS, ELE tem um recado direto para o seu coração e 

desta forma você está contemplando DEUS com os olhos da fé. Quando você se ajoelha e ora, 

quando você reconhece o quanto você é pequeno, quando você reconhece que errou e que precisa 

desesperadamente do perdão do PAI, você está contemplando a glória do SENHOR. Quando 

você para pra ouvir as músicas de DEUS e abandona para sempre as músicas da serpente do seu 

celular, você está contemplando a glória de DEUS. 

 Esse tempo de qualidade que você investe em contemplar a glória de DEUS tem um 

objetivo bem claro e nosso verso de hoje nos diz que nós seremos transformados de glória em 

glória na sua imagem como no SENHOR, o ESPIRITO. Você como adolescente de DEUS precisa 

investir mais tempo com DEUS. Seus momentos de comunhão direta com o PAI através da oração, 

do louvor e da leitura da Palavra de DEUS têm sido insuficientes para se apaixonar por JESUS e 

quando você resolver tomar atitudes em sua vida e definir que sua primeira hora da manhã será do 

SENHOR, então você poderá constatar o que o nosso verso está tentando lhe dizer.  

 Quanto mais tempo investirmos na companhia de DEUS, mais tempo você terá para 

contemplar o SENHOR. São nestes momentos de contemplação diária da divindade que você 

adolescente de DEUS, humano, mortal e pecador fica mais parecido com JESUS. Já parou para 

imaginar que privilégio DEUS te dá de ser cada dia mais parecido com JESUS? 
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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 Setembro 

Tribulações 

 Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, 

porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados, 

abatidos, porém não destruídos. II Coríntios 4:8 e 9. 

 Quando eu era jovem fui convidado por um senhor, líder de minha igreja e cantor do mais 

famoso quarteto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o Arautos do Rei, a fazer uma visita a uma 

senhora que estava bastante doente.   

 Geralmente adolescentes e jovens não se envolvem muito no ministério da visitação 

principalmente aos doentes. Eles preferem concentrar suas energias missionárias para visitar 

orfanatos, mas idosos e doentes não fazem muito o gosto da juventude. Jovens gostam de arrecadar 

alimentos, brinquedos, participar do mutirão de Natal, mutirão de Inverno, doação de sangue, 

feiras de saúde e projetos missionários juntos a cidadãos carentes. Fiquei meio sem reação ao 

convite, mas resolvi ir até para aprender algo novo.  

 Ao entrar naquela casa vi o quanto a doença pode ser algo devastador e como os doentes 

precisam desesperadamente que alguém os visite e os conforte! Mesmo que estas pessoas saibam 

que sua doença é terminal, elas ficam felizes e alegres porque foram lembradas principalmente 

pelos jovens que talvez nem soubessem que ela existia. Faz bem para sua vida de adolescente sair 

do seu conforto e resolver compartilhar um pouco de tempo, do seu amor e do seu carinho. 

 Já se passaram muitos anos que fiz aquela visita e até hoje eu me lembro da passagem 

bíblica que aquele líder de minha igreja usou para confortar aquele coração doente. O verso de 

minha visita é o nosso verso de hoje e neste verso leio que em tudo somos atribulados e isso quer 

dizer que você adolescente, mesmo pertencendo ao reino de DEUS não está isento de ter uma 

doença e sofrer um revés inesperado em sua vida. As tribulações podem estar sendo um 

instrumento nas mãos de DEUS para aperfeiçoar o seu caráter e te levar para mais perto de JESUS.  

Nosso verso continua e ele vem nos trazer esperança no meio das tribulações: Em tudo somos 

atribulados, mas não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não 

desamparados, abatidos, porém não destruídos. 

 Creio que o apóstolo Paulo está nos dando dois recados bem claros: o primeiro deles é 

que apesar da tribulação fazer parte da nossa vida, como cristãos temos que confiar plenamente no 

SENHOR e o segundo é que poder ter esperança que no SENHOR nossas tribulações terão um 

início, um meio e um fim. Mesmo que na pior das hipóteses nossas tribulações nos levem à morte, 

temos a plena certeza que acordaremos na manhã da ressurreição quando JESUS vier nos buscar 

para nos levar para a Nova Jerusalém  

 É importante que você adolescente aprenda a confiar em DEUS tanto nos dias de saúde e 

paz, como também confiar NELE nos tempos de doença e tribulação. A verdade é que quando 

tudo está bem conosco, temos a tendência de nos esquecermos do SENHOR e quem sabe DEUS 

nos permite passar por alguns pequenos maus momentos para voltarmos a olhar para ELE e 

dependemos mais DELE. Confiar no SENHOR independe de doença ou saúde, de tribulação ou 

paz. Confiar no SENHOR é escolha diária. 
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Não Desanimar 

 Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso 

homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se 

renova de dia em dia. I Coríntios 4:16 

 Quando eu era adolescente gostava de cantar várias músicas bem curtinhas que 

chamávamos carinhosamente de corinhos. Faz muitos anos que eu não cantava e nunca mais vi 

ninguém cantá-los, mas quando abri a Palavra de DEUS hoje pela manhã e vi a palavra 

“desanimamos”, quando li o conselho que o apóstolo Paulo está dando para minha vida hoje me 

veio à mente a música e a letra do corinho Desanimados.  

 Você não sabe a melodia, mas a letra é bem simples: 

 Desanimados? Não, não, não. Desanimados? Não, não, não 

 Dores, tristezas, podem nos vir, Com CRISTO alegre, vamos sorrir 

 Desanimados? Lá, lá, lá, lá, lá. Não, não, não. 

 Ao longo de sua adolescência você pensará em desanimar. Talvez você comece um curso 

de inglês e quando o desânimo bate à sua porta você pensa logo em desistir. Talvez você tenha se 

alimentado muito mal durante sua infância e agora que sua nutricionista te passou a lista das 

comidas que você ama, mas são um verdadeiro veneno para sua saúde e que terá que sair da sua 

vida para sempre, qual sua primeira reação? É desanimar.  

 O desânimo vai bater à porta de sua vida adolescente, nas mais diversas situações. Quando 

você pensar que depois de cumprir cinco longas horas de colégio, você terá que sair correndo para 

almoçar e depois terá que encarar seis horas de estágio, sua tendência será abandonar o estágio. 

Mas quando lembrar que no final do mês seu pagamento fará a alegria de seus próximos dias, talvez 

você repense a sua atitude.  

 Além do estágio, tem a academia, a aula de natação, os trabalhos escolares, a prova do 

Enem, a neurótica preparação para os vestibulares das federais. Quando você pensa que vai se 

livrar do desânimo, vem um novo desafio pela frente e se você não estiver bem focado no que quer 

para sua vida, você irá de desânimo em desânimo. Se você se deixar vencer pelo desânimo que tem 

uma irmã gêmea chamada preguiça, você nunca será ninguém na vida. Você verá que todos ou 

quase todos os seus amigos estarão crescendo, se desenvolvendo, evoluindo, melhorando de vida 

e se preparando para o futuro e você continua ali parado e preguiçoso.  

Esse é o sonho de nosso inimigo para sua vida. O desânimo acaba sendo um sentimento, 

uma emoção e uma arma nas mãos de Satanás, pois ele é especialista em conduzir pessoas para o 

fracasso e a derrota. Quando o desânimo bater à porta de seu coração, quando sua mente pensar 

em desistir, expulse o desânimo em nome do SENHOR JESUS de sua vida e se prepare para 

receber as bênçãos que virão dos altos céus para deixar sua vida mais de acordo com a vontade de 

DEUS.  Nosso líder JESUS CRISTO estará do seu lado através do DEUS ESPIRITO SANTO 

para conduzi-lo em suas vitórias.  
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