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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 

NOVEMBRO DE 2017 

Agnes Gonxha Bojaxhiu 

 O que escarnece do pobre, insulta ao que o criou. Provérbios 17:5 

 A Palavra de DEUS fala de pobres. Fala de pobres de Espírito, fala de pobres de bens materiais, fala de 

pobres de conhecimento da Palavra de DEUS, fala de pobres de caráter, fala de uma viúva pobre que deu tudo 

o que tinha e em todo o mundo onde se conta a história do evangelho de JESUS essa mulher sempre será 

lembrada como exemplo de uma mulher desprendida que podia confiar que o SENHOR supriria todas as suas 

necessidades. 

 

 Ando diariamente pelas ruas da cidade de Curitiba, pois volto diariamente a pé do meu trabalho e lá se 

vão seis quilômetros de caminhada diária. Ao caminhar encontro com os diversos tipos de pobres. Existem as 

adolescentes grávidas pobres, que começam a ter filhos aos treze anos e cada ano ampliam a sua prole e desta 

forma podem explorar os filhos mais cedo na indústria da mendicância. Existem os drogados pobres que passam 

o dia cheirando cola, pois quase não conseguem esmolas para comer, existem os idosos pobres que por não ter 

mais ninguém no mundo por eles, só lhes resta parar perto de restaurantes para tentar ganhar centavos para 

comprar seu almoço popular. Existem também famílias inteiras de pobres que tem um carrinho para armazenar 

papéis e seus filhos desde pequenos os acompanham brincando no carrinho enquanto seus pais trabalham.  

 

 Agnes Gonxha Bojaxhiu nasceu em 1910, em uma família católica de origem albanesa na região da atual 

Macedônia. Perdeu o pai quando tinha apenas oito anos e passou a adolescência empenhando-se em atividades 

paroquiais. Determinada a seguir a vocação religiosa e se tornar missionária, aos 18 anos ingressou na Casa das 

Irmãs de Nossa Senhora do Loreto, na Irlanda, onde recebeu o nome de Teresa, como a sua padroeira Santa 

Teresinha de Liseux.  

 

 De lá foi enviada pela congregação para a Índia onde as irmãs de Loreto tinham um colégio. Enquanto 

viveu em Calcutá, de 1930 a 1940, fez a profissão perpétua e os votos de obediência, pobreza e castidade além 

de lecionar história e geografia em uma escola secundária. Foi a partir dessa época que passou a ser chamada de 

Madre Tereza. Em 1946, durante percurso entre as cidades de Calcutá e Darjeeling para o seu retiro anual, 

ouviu o chamado interior que a incitou a abandonar o convento e viver entre os pobres de Calcutá. Foi o 

“chamado dentro do chamado”, a “inspiração” para estabelecer a comunidade “Missionária da Caridade” 

dedicada ao serviço dos mais pobres entre os pobres.  

 

 Em 1950, fundou a congregação das Missionárias da Caridade na Arquidiocese de Calcutá. No início da 

década de 1960, Madre Tereza começou a enviar suas irmãs para outras regiões da Índia. Desta forma ela abriu 

casa na Venezuela, Roma, Tanzânia, União Soviética, Albânia, Cuba e outras dezenas de países em todos os 

continentes. Quando Madre Tereza recebeu o Prêmio Nobel da Paz, em 1979, já existiam 158 casas de missão. 

Madre Tereza fundou a congregação Missionários e Missionárias de Caridade e mais de 600 missões por toda 

a Índia e em mais de 100 países. Depois de dedicar toda uma vida aos pobres, morreu aos 87 anos de parada 

cardíaca.  Ela era APAIXONADA POR JESUS! 

 

Robinson H. Amorim 

 

editadole M 
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Meditadole 2017 

Primeiro de Novembro 

Esperança de Justiça 

 Porque nós pelo Espírito, aguardamos a esperança da 

justiça, que provém da fé. Gálatas 5:5 

 Está começando mais um dia na linda cidade de Curitiba e antes que os barulhos comecem 

a chegar aos meus ouvidos e aos seus ouvidos, convido você adolescente a dobrar seus joelhos para 

em primeiro lugar exaltar e glorificar o nome do SENHOR. Agora que você se ajoelhou diga para 

o SENHOR quem ELE é para você. Diga a ELE como é precioso, como é maravilhoso, como é 

o seu DEUS forte, como é o seu criador, seu mantenedor e seu redentor. Agradeça a este DEUS 

todo poderoso por ser quem ELE é e agradeça a DEUS por ELE ter te achado e te oferecer de 

bom grado a maravilhosa salvação que há em nome do SENHOR JESUS. 

 Esta é apenas a primeira parte de sua oração de fé e te sugiro que permaneça ajoelhado e 

agradeça a DEUS PAI por ter enviado o DEUS FILHO para te salvar. Sem JESUS CRISTO na 

sua vida, se ELE voltasse hoje, você estaria irremediavelmente perdido, mas por causa de seu amor, 

de sua graça, do seu perdão, do seu sacrifício na cruz do Calvário, você está salvo em nome do 

SENHOR JESUS e é uma nova criatura em CRISTO. 

 Depois que você honrou e glorificou o nome do SENHOR, depois que você agradeceu a 

maravilhosa salvação que só há no nome do SENHOR JESUS, chegou sua hora de humildemente 

pedir perdão pelos pecados cometidos em atos, palavras e pensamentos. Seu líder JESUS CRISTO 

já pagou por todos os seus pecados e você não precisa começar mais um dia carregando um fardo 

que JESUS já levou. Deixe o fardo de seus pecados com ELE, pois ELE é único que pode fazer 

isso por você. 

 Finalize seus momentos de oração com gratidão por ter sido perdoado e agora chegou a 

hora de você orar de forma intercessora em favor de seus pais, irmãos, familiares e quem quer que 

esteja na sua lista de oração diária. Se você ainda não tem sua lista de oração, hoje é o dia de 

começa-la.  Depois de orar pelos outros, entregue ao seu líder JESUS os seus próprios pedidos e 

deixe que ELE faça o melhor para atendê-los. Não fique ansioso quanto aos resultados. Se você 

entregou os seus pedidos à ELE, relaxe, pois o SENHOR irá te ouvir e te responderá da melhor 

forma possível. Aprenda a aceitar as respostas do SENHOR para tua vida. 

 Ao abrir a Bíblia hoje pela manhã, interpretei para mim mesmo que meu JESUS é a minha 

esperança de justiça que provem da fé. Estamos muito cansados de viver num mundo onde impera 

a injustiça, mas antes de nos deixar, ELE nos deixou uma promessa fantástica de que voltaria para 

nos buscar e morar com ELE por toda a eternidade. Além de nos presentear com a nossa salvação, 

o SENHOR quer que nós sejamos a SUA companhia por toda a eternidade. 

 Não é incrível saber que o nosso JESUS quer a nossa companhia? Quer ficar do nosso 

lado, quer nos conduzir, quer nos abençoar, quer nos contar coisas que nunca ninguém nos contou. 

JESUS CRISTO é a nossa esperança de justiça que provem da fé. 
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Meditadole 2017 

Dois de Novembro 

Obras da Carne 

 A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora, vos 

preveni, que não herdarão o reino de DEUS o que tais coisas praticam. 

Gálatas 5:53 

 O apóstolo Paulo ensina-nos em onze versículos do capítulo cinco de Gálatas a diferença bem clara 

entre as obras da carne e os frutos do Espírito.  Sempre que ouvimos a expressão “obras da carne” temos 

que nos lembrar do pecado e de coisas pecaminosas feitas e praticadas por pessoas que ainda não conhecem 

a CRISTO. Para elas, pecar é algo normal porque ainda nenhum cristão lhes mostrou a verdade e somente 

poderão parar de cometer tais pecados quando eles tiverem a noção do que é pecado. 

 

 Em Gálatas 5:16, Paulo dá um recado a todos os adolescentes que um dia entregaram seu coração, 

sua vida e seus planos a JESUS: “Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da 

carne”. Que conselho para sua vida e para a minha vida. Temos que andar no ESPIRITO, ou seja, nosso 

viver diário deve agradar ao SENHOR, fazer as coisas que honram e engrandecem o nome sagrado do 

SENHOR. Os pecadores convictos não podem fazer isso, os pecadores que ainda não sabem que são 

pecadores não podem agir dessa forma, mas você adolescente de DEUS, convertido ao evangelho de JESUS 

CRISTO, pode sim viver no ESPIRITO.  

 

 Não sei quantos de vocês adolescentes já abandonaram os caminhos do SENHOR e foram curtir 

os prazeres carnais do pecado, mas existe uma legião de adolescentes de DEUS que nunca abandonou os 

caminhos do SENHOR e talvez nem saibam direito quais são as obras da carne. Agora, para quem já pisou 

no lamaçal do pecado, sabe o quão fácil é chegar até lá e quão difícil foi sair de lá e voltar para os braços do 

PAI. 

 

 O inimigo de DEUS nunca vai mostrar o pecado como ele realmente é. Veja as propagandas da 

inocente cerveja e você verá pessoas felizes, alegres, rapazes e moças bonitas, dias ensolarados, praia, sol e a 

cerveja estupidamente gelada. A cerveja é a inocente porta de entrada para o mundo nefasto e sujo do 

alcoolismo, que anualmente responde por inúmeras mortes no trânsito e em vários lares. Quem tem parente 

com problemas de dependência do álcool, sabe o drama que é ter que buscar o esposo no bar ou em alguma 

esquina da cidade e recuperar de volta o seu familiar totalmente desfigurado pela bebida. 

  

Depois que a cerveja entra no seu corpo e você se acostuma com o álcool, este infeliz vai dominar a sua vida 

e fazer de você um escravo. Como o percentual de álcool na cerveja não é tão grande, você será estimulado 

por este desgraçado a consumir mais e este mais você encontrará no vinho, na cachaça, nas bebidas destiladas, 

na vodca e em tudo o que contiver a palavra álcool. Quando você estiver bêbado, vomitado, sujo, fedido e 

sem banho, ninguém das empresas de cerveja ou de qualquer bebida, vai te tirar das ruas e te colocar numa 

clínica de recuperação de dependentes do álcool.  

 

 O apóstolo Paulo te diz em Gálatas 5:19-21 quais são as obras da carne: “Prostituição, impureza, 

lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, 

bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas”. 

 Você que é um adolescente de DEUS não precisa de nada disso. Amém por isso. 
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Meditadole 2017 

Três de Novembro 

Fruto do Espírito 

 Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, 

benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, 

contra estas coisas não há lei.  Gálatas 5: 22 e 23 

 Estes dois versos de Paulo aos Gálatas precisam ser sublinhados na sua Bíblia e seu eu puder 

sugerir a cor da caneta eu aconselho a vermelha. Paulo havia mostrado as obras da carne, ou seja, os 

pecados que as pessoas que ainda não conhecem a JESUS comentem naturalmente e agora ele mostra 

as virtudes, ou seja, os frutos que acompanham todos aqueles que um dia se apaixonaram por JESUS e 

entregaram sua vida a ELE através do santo batismo e que neste mesmo dia também foram batizados 

pelo ESPÍRITO SANTO. 

 Essa é uma verdade que você adolescente de DEUS precisava saber: se você entregou sua vida 

à JESUS e foi batizado nas águas, você também foi batizado pelo ESPÍRITO SANTO. Quando somos 

batizados pela água e pelo ESPIRITO, nasce numa nova criatura em CRISTO JESUS e nossa 

caminhada com JESUS através do DEUS ESPÍRITO SANTO, nos faz produzir o fruto do ESPÍRITO. 

 Este fruto tem nove gomos e ao longo de nossa caminhada com DEUS precisamos dobrar 

nossos joelhos, louvar ao SENHOR e abrir a Palavra de DEUS diariamente. É nesse tempo diário de 

comunhão com DEUS que somos batizados diariamente pelo ESPÍRITO SANTO. Já parou para 

pensar quanto você adolescente de DEUS perde no seu relacionamento com DEUS, com sua família e 

com o seu próximo quando você sai de casa para a sua luta, sem o batismo diário do ESPIRITO 

SANTO?  

 

 Quando você orar daqui para frente que tal pedir a DEUS por amor, alegria, paz, 

longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio? Consegue imaginar 

como sua vida espiritual melhoraria se esse fruto do ESPIRITO fizesse parte de sua vida diariamente? 

Não seria mais fácil conviver com seus pais, seus irmãos, seus amigos, professores e líderes se o fruto 

do ESPÍRITO fosse parte de sua vida? 

 

 Quando o fruto do ESPÍRITO fizer parte de sua vida, você conseguirá se vir mais alegre e feliz 

do que viver reclamando. Consegue se vir perdoando e amando mais as pessoas mais incríveis que 

DEUS colocou na sua vida que é a sua família? Você conseguiria viver com mais paz em seu coração e 

menos agito, menos internet, menos buscas desesperadas por novidades nas redes sociais? A verdadeira 

paz que só JESUS pode dar invadindo a sua vida, não seria fantástico? Consegue se imaginar sendo 

um(a) adolescente mais manso, mais paciente, mais bondoso, mais fiel, mais dotado de uma porção 

generosa de domínio próprio? 

 Esse fruto do ESPIRITO é encontrado na vida dos pecadores que um dia foram transformados 

pela graça do SENHOR JESUS e que aceitaram o sacrifício de JESUS para receber a maravilhosa 

salvação que só existem em Seu nome. Não procure o fruto do ESPIRITO em todas as pessoas, pois 

só quem estiver ligado a videira verdadeira que é JESUS CRISTO é que produz o fruto do ESPIRITO. 

É uma honra poder produzir o fruto do ESPÍRITO em nossa vida. Quem bom ter o ESPIRITO 

conosco. Amém. 
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Quatro de Novembro 

Vivendo e Andando no ESPÍRITO 

 Se vivemos no ESPIRITO, andemos no ESPÍRITO. Gálatas 5:25 

 Bom dia a todos os adolescentes de DEUS que um dia foram chamados por DEUS para 

andarem em seus caminhos. Como DEUS fez e faz uma diferença radical na sua vida, não é 

verdade? DEUS é o nosso Criador, ELE, através do sacrifício de Seu filho JESUS CRISTO, nos 

salvou e através do ESPIRITO SANTO, ELE vive em nós e nós andamos com ELE. 

 Pense apenas por sessenta segundos na sua vida se DEUS não fizesse mais parte dela. Você 

acordaria e não oraria, pois a oração não faria mais parte da sua vida. Você não louvaria mais as 

músicas que honram e engrandecem o nome do SENHOR, pois o louvor ao único e verdadeiro 

DEUS também não faria mais parte de sua vida. Você nunca mais abriria a Palavra de DEUS, 

nunca mais leria um Salmo, nem um provérbio, nem leria mais sobre a vida de JESUS nos quatro 

evangelhos. Uma vida sem DEUS não tem a menor noção do poder que existe na Palavra de DEUS 

e, portanto, você nunca mais teria esse poder na sua vida. 

 Vamos parar de pensar nisso, pois essa seria uma vida horrorosa, não é verdade? Não é 

muito melhor levantar cedo, acordar e ir diretamente para os braços do PAI? Não é fantástico 

acordar e ver que seu PAI celeste te espera para lhe dar um bom dia? Não é maravilhoso ser 

acordado pelo ESPIRITO SANTO do que por um celular? Não é ótimo começar todos os seus 

dias e joelhar aos pés do teu Salvador e poder pedir, agradecer e interceder pelos seus amigos e 

parentes? 

 Não é incrível poder, em plena madrugada, louvar e engrandecer o nome do SENHOR 

com músicas cristãs dignas e decentes, com letra e ritmo santos? E depois de louvar o nome do 

SENHOR, não é confortador poder abrir a Palavra de DEUS mais uma vez e ver o nosso verso de 

hoje te dizendo Se vivemos no ESPÍRITO, andemos no ESPÍRITO?  

 

 Que vida plena, que vida abundante, que vida incrível, que vida fantástica tem os 

adolescentes que vivem no ESPÍRITO e andam no ESPÍRITO. Pense que milhares de 

adolescentes em todo o mundo nessa hora estão trabalhando porque seus pais não lhes deram 

outra chance, outros estão largados nas ruas cheirando cola para enganar o seu estômago faminto, 

outros estão na fila da morte nas cracolandias da vida. Você tem o privilégio de acordar com o 

ESPIRITO SANTO ao seu lado e poder andar com ELE o resto de seu dia. Isso não é 

maravilhoso?!! 

 

 Quem sabe os adolescentes que estão na rua e nas “cracolândias da vida”, não estão 

esperando que alguém apareça por lá e leve as boas novas da salvação em CRISTO JESUS e isso 

pode ser feito apenas com um pedaço de pão e um sorriso nos lábios. Quando andamos e vivemos 

pelo ESPIRITO SANTO, as necessidades dos adolescentes pobres e oprimidos não passarão 

despercebidas. Faça planos reais para ajudar adolescentes que ainda não conhecem a beleza que é 

andar e viver pelo ESPIRITO SANTO de DEUS. Deixe que DEUS te use para levar o seu amor 

para o seu próximo. Ande pelo ESPIRITO. 
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Cinco de Novembro 

Disciplina de DEUS 

 Irmãos, se alguém for surpreendido nalguma falta, vós, que 

sois espirituais, corrigi-o com espirito de brandura, e guarda-te para 

que não sejas também tentado. Gálatas 6:1 

 O apóstolo Paulo começa o seu último capítulo do curtíssimo livro de Gálatas com um 

conselho que se fosse realmente seguido por pais, professores e líderes de igreja, nossa realidade como 

sociedade seria outra. 

 É extremamente importante que você adolescentes saiba a importância da disciplina na sua vida 

e para mim a disciplina tem dois focos bem distintos. Se você for um adolescente disciplinado, focado, 

com objetivos bem definidos, se você souber aonde você quer chegar, então a disciplina será parte do 

seu estilo de vida. Você levantará cedo, irá buscar o SENHOR sempre em primeiro lugar, irá ter seus 

preciosos momentos de comunhão com o PAI, irá tomar seu desjejum, irá se empenhar nos estudos, 

no seu estágio, na sua academia, no seu curso de inglês, na aula de natação ou mesmo no seu emprego 

se esta já for a sua realidade. No final de seu dia, depois das intermináveis tarefas escolares, você ainda 

ficará alguns momentos com DEUS e com Sua Palavra e mais uma vez descansará. 

 

 Para mim o grande objetivo de se ter disciplina é que ela te ajuda e muito na missão de não 

perder o foco na sua vida. Adolescentes bem disciplinados entrarão na universidade aos 17 anos, se 

formarão aos 21 e aos 22 estarão disputando uma vaga no mercado de trabalho, devidamente 

capacitados. Se seus pais foram sábios e bons investidores em você, eles terão te colocado num curso 

de inglês aos onze anos e, portanto, você já deve estar na frente de uma legião de adolescentes que 

nunca estudou outra língua.   

 

 O outro lado da disciplina tem a ver com a falta dela - a indisciplina. Se você quiser conhecer 

bem de perto o que a indisciplina faz na vida dos adolescentes, vá fazer uma visitinha cordial a uma 

cadeia para menores infratores e lá você verá de forma bem clara e real em quem se transformaram os 

adolescentes que nunca foram ensinados por seus pais a obedecerem aos mais velhos, aos seus pais e 

as autoridades. Esses adolescentes nunca respeitaram o direito de ninguém, agora estão colhendo o que 

plantaram e o que lhes faltou na verdade? Um pouco de disciplina e bons pais para lhes educarem 

desde sempre.  

 

 Nosso sistema para cuidar de adolescentes infratores nunca será perfeito, pois para mim 

somente JESUS CRISTO transforma a vida das pessoas para melhor e onde JESUS não está o inimigo 

está e o que ele está disposto a fazer com adolescentes indisciplinados é muito pior do que possamos 

imaginar. 

 

 Corrigir os faltosos com brandura é demonstrar amor ao próximo de forma desinteressada. 

Este é um conselho bom para pais, para líderes, para professores e bom para você que em plena 

adolescência pode muito bem ser usado por DEUS para lidar com outros adolescentes, crianças, jovens 

e até mesmos os de mais idade. Lembre-se antes de corrigir alguém: corrigi-o com espirito de brandura. 

Mais uma dica para sua vida. Este apóstolo Paulo sabe mesmo como nos ajudar a viver não é verdade? 
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Seis de Novembro 

As Outras Cargas 

 Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de 

CRISTO. Gálatas 6:2 

 Muitos adultos por vezes tem o conceito de que a vida de seu filho adolescente é bem fácil 

de levar pelo fato dele ainda não estar trabalhando. Mas essa não é a realidade na casa de muitos 

adolescentes cujos pais impuseram a eles um estilo de vida muito parecido com o ritmo de vida 

que eles, pais, levam. 

 Nestas casas, os filhos adolescentes sabem muito bem que levantar cedo para ir ao colégio 

é apenas uma pequena parte da jornada, pois logo depois do almoço muitos deles vão fazer um 

curso técnico. Serão dois turnos de cinco horas de estudo diário e duas vezes por semana ainda 

tem o curso de inglês. Confesso que não sei como, no reduzido tempo que eles possuem, ainda 

conseguem fazer suas tarefas e curtir um pouco as redes sociais. 

 Alguns outros adolescentes cujos pais cristãos não são bem abonados do ponto de vista 

financeiro, são enviados para nossos Colégios internos e para poder ajudar seus pais a pagarem a 

pesada mensalidade, eles têm que trabalhar algumas horas por dia. Confesso que acho muito válida 

a ideia de adolescentes trabalharem para pagar seus estudos em colégios particulares, pois isso cria 

em seu caráter uma sensação de que as boas coisas da vida têm um preço a ser pago e também eles 

acabam se livrando de um dos inimigos mais nefastos dos adolescentes, chamado ociosidade. 

Imagine por um momento quantos adolescentes que hoje são refém dos traficantes! Se pudessem 

estudar pela manhã num bom colégio particular e trabalhar a tarde para poder pagar sua 

mensalidade, seria muito bom. Nossa geração de adolescentes do país seria outra. 

 Seja de que tipo de família você faz parte, seja que estilo de vida você vive, o importante é 

que você, ainda na sua adolescência, aprenderá na prática que existem cargas, missões, trabalhos 

que só você terá que carregar e mesmo que seus pais e professores o apoiem daqui e dali, a missão 

é sua e você é quem terá que cumprir suas obrigações. Não tem como terceirizar nem pedir ajuda 

para seus irmãos mais velhos ou primos. Tem que ser você e pronto. 

 Nosso verso de hoje te estimula a andar uma segunda milha e ajudar a carregar o fardo de 

alguém. Em nossa caminhada pela vida, alguns não terão recursos materiais, outros não terão 

carinho dos pais, outros não terão pais atenciosos e você como adolescente de DEUS precisa estar 

atento e sensível às necessidades de outros adolescentes.  

 

 Quando, além de suas cargas ou de seu fardo, você ainda consegue ajudar alguém, então 

você está cumprindo a lei de CRISTO e fazendo o que ELE faria se estivessem em seu lugar. 

Enquanto você se preocupar só com você, carregar somente os seus fardos, viver a sua vida 

pensando exclusivamente no seu umbigo, sua vida será um egoísmo só e você nunca saberá de 

verdade como é bom ajudar o seu próximo a caminhar mais leve. Nosso JESUS CRISTO largou 

a eternidade para viver no corpo de um homem e carregou o nosso fardo de pecados. ELE não 

precisava fazer isso, mas por amor à você ELE fez. Amém.  
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Sete de Novembro 

Não Zombe de DEUS! 

 Não vos enganeis: de DEUS não se zomba, pois aquilo que 

o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7 

 Para mim, nosso verso de hoje é uma das passagens mais impactantes das Escrituras Sagradas, 

pois contém duas advertências para a vida de todos os adolescentes.  

 

 A primeira advertência é curta e direta: de DEUS não se zomba. Circula um power point na 

internet contando histórias, segundo os autores, bem reais, onde diversas celebridades resolveram 

zombar de DEUS e o que elas colheram no curto prazo não foi nada bom. Neste power point fala que 

um dos Beatles disse que eles eram muito mais populares que JESUS CRISTO e que o cristianismo 

iria morrer. Como consequência ou não, o mais famoso beatle foi assassinado e o grupo se desfez. O 

cantor Cazuza, que não escondia sua maconha de ninguém, ofereceu um cigarro de maconha para 

DEUS num dos seus shows. Como consequência ou não, o certo é que ele morreu de AIDS.  

 

 Um dos donos do banco Bamerindus, muito conhecido pela sua propaganda de poupança, 

disse que nem DEUS quebraria o Bamerindus. Você tem visto alguma agência do Bamerindus por ai? 

Lógico que não, pois o banco quebrou. Neste power point diz também que às vésperas de assumir a 

presidência da República, o Presidente Tancredo Neves teria dito que nem DEUS o tiraria do cargo de 

presidente. O que aconteceu? Ele morreu naquela noite e não assumiu. Se são verdades ou não, não 

sei, mas nos alertam para não zombarmos de DEUS. 

 

 A primeira advertência é bem clara e quando você adolescente pensar em contar piadas onde 

o sagrado nome de DEUS é mencionado, quando você ficar falando de forma desrespeitosa o sagrado 

nome de DEUS, com certeza você se lembrará dessas histórias e principalmente de Gálatas 6:7. De 

DEUS não se zomba. É simples assim. 

 

 A segunda advertência é também um conselho: aquilo que o homem semear, isso ele também 

ceifará ou colherá. Que verdade imponente, que declaração poderosa e como isso realmente funciona 

em nossa vida prática. Vejo o resultado de péssimas escolhas todos os dias quando volto a pé de meu 

trabalho, pois vejo inúmeros adolescentes cheirando cola na rua totalmente imundos, sujos e vomitados. 

Vejo adolescentes grávidas sentadas em frente de supermercados com um bebê no colo e o outro a 

caminho, sozinhas, sem o gato que as engravidou, pedindo o leite para as crianças. Vejo prostitutas ainda 

bem jovens e algumas adolescentes alugando o seu corpo para qualquer um que lhes der dinheiro. 

 

 Por que pessoas tão jovens e tantos adolescentes estão nessa situação se são tão novos? Quando 

foi que essa galera se perdeu? Será que seus pais serão sempre os culpados pelas péssimas escolhas que 

eles fizeram? Claro que não. Eles mesmos em grande parte são os culpados pelas suas escolhas. Foram 

eles que não gostaram da disciplina do lar, foram eles que matavam aulas enquanto seus pais achavam 

que estavam na escola, foram eles que resolveram ganhar a vida fora de casa e quando viram que não 

deu certo, não tiveram humildade suficiente para pedir perdão aos seus pais e voltar para casa. 

 

 Nunca se esqueça de Gálatas 6:7: “Tudo o que homem semear, isso também ceifará”. 
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 Robinson H. Amorim 

Adole Brasil 

Primeira Semana 

Descreva aqui o seu 

apaixonar-se por Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

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

___________________________ 

 

editadole  
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Oito de Novembro 

Fazendo o Bem 

 E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo 

ceifaremos, se não desfalecermos.  Gálatas 6:9 

 Quando li esse verso hoje pela manhã, vi que este continha mais uma nova missão para minha 

vida e para sua adolescente vida. Quando pensei em quem fez o bem na Bíblia, me lembrei da parábola 

do bom samaritano. 

 Você que é um adolescente de DEUS e lê a Palavra de DEUS diariamente, sabe muito bem 

que parábolas são histórias para ensinar valores e JESUS queria ensinar este princípio que Paulo está 

nos apresentando nesta manhã: não nos cansemos de fazer o bem. 

 Estamos vivento em dias complicados em nosso país; com doze milhões de desempregados a 

fome e a miséria tem levado famílias inteiras para a rua e é exatamente nas ruas de minha cidade que 

tenho visto diariamente o clamor dos miseráveis. Aos miseráveis não tem restado alternativa além de 

pedir, pois já existem muitos catadores de lixo em minha cidade e perguntar para eles por que não estão 

trabalhando, não tem o menor sentido, pois muitos bons profissionais, com anos de experiência estão 

perdendo o seu emprego. 

 Fico extremamente agradecido a DEUS por poder, desde o dia em que me casei, manter com 

qualidade minha esposa e depois minhas duas filhas e oro ao SENHOR para que a sua casa seja tão 

abençoada quanto a minha. Mas como adolescentes que não tem salário, não ganham mesada, não tem 

estágio, não vão a pé para a escola para ficar com o dinheiro do vale transporte para si, podem fazer o 

bem continuamente? Será que fazer o bem é somente para seu pai e sua mãe que tem salário e devolvem 

dízimo e dão ofertas? Será que só eles podem dar um pedaço de pão para um mendigo quanto batem 

na porta de sua casa? O que você pode fazer para não se cansar de fazer o bem? 

 

 Decididamente você adolescente pode ser um braço de DEUS e as mãos de DEUS nesta obra 

de fazer o bem em prol de seu próximo. Você pode sair do conforto de seu lar e arrecadar alimentos 

em supermercados, casas e prédios, roupas, pode cortar a grama de seu vizinho idoso, pode cantar num 

orfanato, pode ouvir os apelos dos velhinhos num asilo, pode doar uma parte de sua mesada para ajudar 

uma família a almoçar.  

 

 Se você pegar agora uma folha de papel e escrever como você pode ajudar o seu próximo, você 

irá se espantar com o seu potencial para ajudar os menos favorecidos. Talvez o subtítulo nesta folha de 

papel possa ser: Fazendo a Diferença ou Saindo da Zona de Conforto, seu verso de inspiração pode 

muito bem ser o nosso verso de hoje e você pode orar ao SENHOR para lhe abençoar nesse seu projeto 

de não se cansar de fazer o bem. Depois que você conseguir fazer muitas coisas sozinho, chegará a hora 

de espalhar o projeto para seus amigos e desta forma poderão fundar o seu ministério de amor ao 

próximo. Não nos cansemos de fazer o bem, poderia ser um mandamento da lei de DEUS, ser um 

dever, mas em sua bondade, DEUS nos deixou esse conselho, essa sugestão que na verdade não deixa 

de ser nosso mais novo estilo de vida. Ore por isso. 
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Nove de Novembro 

Gloriando-se na Cruz 

 Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso SENHOR 

JESUS CRISTO, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu, 

para o mundo. Gálatas 6:14 

 Devido a sua natureza pecaminosa, os seres humanos vivem numa eterna busca por glória 

pessoal. A história da humanidade mostra homens e mulheres tentando de alguma forma fazer algo tão 

impressionante que os faça sobressair em relação aos demais e por trás dessas tentativas está o desejo 

de aplauso, honrarias, mídia e glorificação pessoal. Algumas pessoas como Adolf Hitler deixaram 

péssimas marcas na história da humanidade e ele realmente não teve do que se gloriar. Por outro lado 

pessoas como Madre Teresa de Calcutá deixou uma marca de amor desinteressado em prol aos pobres 

e apesar de ter motivo para se gloriar, eu quero crer que ela nunca deve ter pensado nisso. 

 Nessa busca por glória pessoal, as pessoas matam, mentem, adulteram, se corrompem, 

inventam histórias, desviam dinheiro público, trapaceiam e fazem o que preciso for para se elevar acima 

da maioria. Você como adolescente de DEUS sabe que o pai da glória e da exaltação pessoal é Satanás 

e essa história começou quando ele ainda se chamava Lúcifer, era o regente do coro celestial e em sua 

mente ele sonhou em ser tão exaltado no céu quanto JESUS CRISTO. 

 Esse desejo de exaltação ampliou-se para desejo de adoração, piorou para o desejo de ser igual 

a JESUS CRISTO e o céu nunca mais foi o mesmo, pois estes pecados corromperam um terço dos 

anjos. Lúcifer estava questionando a forma como DEUS administrava o céu e apesar do Criador dos 

céus e da terra ter-lhe dado inúmeras oportunidades para se arrepender, ele permaneceu fiel ao que ele 

achava correto. DEUS então teve que expulsá-lo do céu e para nosso azar, ele escolheu o planeta Terra 

como o lugar perfeito para ampliar o número de seus seguidores. 

  

Lúcifer queria algo que para DEUS é simplesmente inegociável e isso se chama adoração. Adoração é 

tão inegociável para DEUS que ELE colocou com seus próprios dedos o primeiro mandamento em 

Sua lei e ELE foi muito claro ao dizer com pouquíssimas palavras: “Não terás outros deuses diante de 

Mim”. Só DEUS merece ser adorado, pois somente ELE é o nosso criador, somente ELE é o nosso 

salvador, somente ELE é o nosso mantenedor e somente ELE irá nos levar para morar com ELE. 

Ninguém consegue sequer se aproximar de DEUS quando o assunto é poder e adoração. DEUS é 

DEUS e pronto.  

 

 Se existiu alguém dentre os seguidores de JESUS CRISTO que tinha motivos de sobra para se 

gloriar era o apóstolo PAULO.  Como modernos seguidores de JESUS CRISTO, nem você adolescente 

e nem eu, sofremos sequer um milésimo do que Paulo sofreu por ser um cristão e nem por isso Paulo 

se gloriava. Conforme nosso verso de hoje, ele se gloriava na cruz de CRISTO, pois foi lá que seu líder 

JESUS morreu por ele e por você. 

 

 Quando o orgulho besta lhe subir à cabeça e você for tentado a se achar o que você não é, 

lembre-se de nosso verso de hoje e glorie-se na cruz de seu líder JESUS. 
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Dez de Novembro 

Marcas do SENHOR JESUS 

 Quanto aos mais, ninguém me moleste, pois eu trago no 

meu corpo as marcas do SENHOR JESUS. Gálatas 6:17 

 Adolescentes, jovens e a imensa maioria das mulheres curtem muito a tal da moda. Moda 

verão, moda inverno, moda primavera e moda outono. Novos costumes, novas tendências, novos 

celulares, novos skates, novos relógios, novos sapatos, novos notebooks e tudo o que se relacionar 

com moda faz a cabeça de muitas pessoas.  

 Quando abri a maravilhosa Palavra de DEUS hoje pela manhã e vi a palavra marcas no 

corpo de Paulo, não tive como não me lembrar da febre que está tomando literalmente o corpo 

das pessoas que são as tatuagens. Conforme informações da internet, tatuagens em menores de 

idade, e isso incluem os adolescentes, somente com permissão dos pais e é exatamente por isso 

que não vemos tantos adolescentes tatuados quanto vemos jovens e adultos. A febre é tão grande 

que muitos idosos, que sempre sonhavam com a ideia e nunca fizeram com medo de serem 

hostilizados em ambientes de trabalho e família, agora estão aproveitando a moda e fazendo as suas 

marcas nos mais diferentes lugares de seu corpo. 

 Na cidade de Curitiba multiplicaram-se as empresas que fazem tatuagem. Na minha rua 

tem uma, no meu caminho de volta do trabalho tem outra e no centro de Curitiba tem várias. Vejo 

também que uma quantidade cada vez maior de pessoas que utiliza o mesmo ônibus que eu utilizo 

para ir para o trabalho, também estão se tatuando a ponto de ser algo comum. 

Se você prestar atenção nestas tatuagens, vai ver que na grande maioria delas existe a marca 

do diabo. Você verá caveiras, dragões, sepulturas, ossos, chifres, figuras populares de Lucífer com 

chifres e rabo, bruxas, feiticeiras, aranhas, teias, gnomos, duendes, vampiros e tudo que se relaciona 

com fotos e imagens do mundo de Satanás.  

Não sei se você já viu algum adolescente ou jovem de DEUS com tatuagens típicas dos 

adoradores do inimigo e confesso que não sei o que passa na cabeça de um adolescente ou jovem 

que conhece o SENHOR e se deixou levar pelas marcas do inimigo. Você conhece alguém muito 

próximo a você ou mesmo da sua família marcando o seu corpo com as figuras e marcas do 

inimigo? Depois que você o viu, não te deu uma vontade de perguntar por que ele foi tão longe a 

ponto de ostentar as marcas do inimigo no seu corpo? 

 

A grande verdade é que as marcas ou tatuagens do inimigo de DEUS são bem visíveis e 

quando um adolescente ou um jovem de DEUS autoriza um tatuador a colocar as marcas do 

inimigo em seu corpo, ele no fundo está tirando DEUS do trono de sua vida e colocando Satanás 

como seu rei e senhor.  Que tal você que ainda não fez tal loucura, se ajoelhar agora e fazer um 

pacto com DEUS para nunca marcar o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, com as marcas 

do inimigo ou com outra tatuagem? As marcas do SENHOR JESUS que o apóstolo Paulo levou 

foram dadas pelo poderoso açoite romano que tinha bolas de ferro na ponta e tiravam parte da 

carne de quem os recebia. Paulo levou esses acoites porque ele era um apaixonado por JESUS e 

essas foram as suas marcas. 
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Onze de Novembro 

Adolescentes Pela Vontade de DEUS 

 Paulo, apóstolo de CRISTO JESUS, por vontade de DEUS, aos 

santos que vivem em Éfeso e fieis em CRISTO JESUS. Efésios 1:1 

 Encerramos ontem nossas meditações na curta, mas importante, epístola de Paulo aos 

Gálatas e como foi bom ler mais uma vez os sábios conselhos e mensagens inspiradas desse servo 

de DEUS. A epístola aos Efésios é tão curta quanto Gálatas, mas com certeza DEUS tem 

mensagens fantásticas para cada adolescente que se dispor a abrir Sua Palavra a cada dia.  

 A primeira mensagem que encontrei está no primeiro versículo e Paulo se apresenta mais 

uma vez como: Paulo, apóstolo de CRISTO JESUS, por vontade de DEUS. Não é fantástico saber 

que é DEUS que nos escolhe e não somos nós que escolhemos a ELE? Não é incrível saber que 

um dia JESUS CRISTO parou o destemido Saulo que tinha recebido ordens de seus superiores 

em Jerusalém para perseguir e matar os cristãos e o transformou de perseguidor para perseguido? 

Antes de JESUS CRISTO entrar na vida de Saulo, ele se achava o maná do deserto. Saulo era 

culto, tinha vocação para o ministério, tinha o dom, ele sabia tudo sobre o Velho Testamento, sabia 

bem as demais leis judaicas e devido ao seu relacionamento com os sacerdotes e líderes da nação 

ele tinha nas mãos o poder de perseguir e matar se preciso fosse os cristãos.  

 

 Mas o que Saulo não esperava era que JESUS CRISTO parasse tudo o que ele porventura 

estivesse fazendo para traze-lo para o reino de DEUS. Nosso salvador precisou usar apenas uma 

luz do céu para cegar Saulo, quem sabe apenas uma lâmpada de sua glória para jogar no chão toda 

a arrogância e a petulância de um dos mais renomados líderes de Israel. 

 Você como adolescente de DEUS com certeza lembra bem da história da conversão de 

Saulo e foi quando ele estava no chão que JESUS CRISTO fez a pergunta mais importante de sua 

vida: Saulo, Saulo, por que me persegues? e ouviu também a resposta mais importante de sua vida? 

Eu sou JESUS, a quem tu persegues. 

 

 Já parou para analisar que homem tão importante era Saulo a ponto de JESUS CRISTO 

conversar com ele? Como JESUS tinha realmente interesse em que Saulo mudasse de time e viesse 

para a igreja cristã? Nosso líder sabia o quanto Saulo seria importante para a igreja cristã primitiva 

devido ao seu conhecimento da Palavra de DEUS e também pela sua posição de professor na igreja 

judaica. Saulo só precisava entender quem era esse JESUS no contexto do Velho Testamento para 

poder mudar de lado. Quando Saulo entendeu que esse JESUS era o tão esperado Messias, ele se 

rendeu ao forte apelo de JESUS e mudou de lado. Saulo teve seu nome mudado depois que se 

encontrou com JESUS e agora a humanidade iria conhecer o apóstolo Paulo - escolhido pela 

vontade de DEUS.  

 

 Você não chegou aos tribulados anos da adolescência à toa. Você é um adolescente de 

DEUS, escolhido por DEUS, pela vontade de DEUS. Nosso salvador JESUS CRISTO te escolheu 

como escolheu Saulo. Você pertence inteiramente a CRISTO JESUS. Amém. 
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Doze de Novembro 

Bênçãos Espirituais 

 Bendito o DEUS e Pai de nosso SENHOR JESUS CRISTO que 

os tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas 

regiões celestiais em CRISTO. Efésios 3:1 

 Quando um adolescente como você ouve a palavra bênção, pensa num celular da Apple? 

Você se considera um adolescente abençoado? Você, ainda curtindo os áureos anos de sua 

adolescência, pode ser uma bênção para sua família, para o mundo e para sua igreja? No seu 

conceito de bênçãos, elas são só materiais? O que para você seria uma bênção espiritual conforme 

nosso verso de hoje? 

 Quando o assunto é bênção material todos têm alguma ideia do que ela seja, pois nós 

podemos ver e até pegar, mas por que a grande maioria dos seres humanos tem tanta dificuldade 

para identificar uma bênção espiritual?  

 Estamos vivendo num momento de crise sem precedentes da história de nosso país e a 

significativa quantia de doze milhões de pessoas estão sem emprego, ou seja, elas não estão tendo 

nada para pagar suas contas e essa situação com certeza deixa a maioria das pessoas em desespero. 

Em virtude desse contexto, creio que a melhor bênção material que um brasileiro pode dizer que 

tem hoje é um emprego e de preferência com carteira assinada, pois isso garante alguns benefícios 

como previdência social, fundo de garantia por tempo de serviço, auxílio alimentação, vale 

transporte, férias e eventual participação no lucro da empresa.  

 Creio que esta bênção material do emprego precisa vir acompanhada de uma bênção 

espiritual chamada sabedoria para viver estritamente com valores abaixo do que se ganha, pois 

somente desta forma, se consegue acumular recursos para uma reserva de emergência. Milhões de 

pessoas não conseguem sequer viver com o que ganham e a grande maioria não tem uma reserva 

para atender emergências e quando elas surgem, elas ficam reféns de altos juros que os bancos lhe 

cobram. Aprenda desde já que você deverá viver no futuro sempre com menos do que você ganha 

e esta diferença irá para um fundo de investimento. Isso é bênção espiritual e se chama sabedoria. 

 

 Muitos cristãos infelizmente pensam que ganhar na loteria seria a grande bênção material 

de sua vida, mas como cristãos temos que lembrar que o jogo é um vício, vício é pecado e 

geralmente famílias inteiras se desfazem quando um dos seus membros ganha na loteria. 

 As bênçãos espirituais são um presente de DEUS na sua vida. O fato de DEUS preservar 

a sua vida diariamente, de você ter a salvação que há no nome do SENHOR JESUS, ter uma família 

completa com pai, mãe e irmãos morando debaixo do mesmo teto e vivendo em harmonia e de 

acordo com a vontade de DEUS são apenas alguns exemplos de bênçãos espirituais. Mas ter 

paciência, equilíbrio, harmonia, ter paz de espirito, ser bondoso, ter um caráter parecido com o de 

JESUS CRISTO também são bênçãos espirituais e poderíamos falar de muitas. Precisamos das 

bênçãos materiais e das espirituais em nossa jornada nesta terra. Ore por bênçãos materiais e 

espirituais sempre que você se ajoelhar diante do PAI. 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 22 

 

Meditadole 2017 

Treze de Novembro 

Adolescentes Santos? 

 Assim como nos escolheu, nele, antes da fundação do mundo, 

para sermos santos e irrepreensíveis perante ELE. Efésios 4:1 

 Creio plenamente que o SENHOR fala com muita intensidade à todos os adolescentes que O 

procuram nas primeiras horas da manhã. Bem antes de seu dia começar, bem antes de seu celular ser 

ligado, bem antes de seu desjejum te chamar, creio que o melhor lugar para você estar é aos pés de 

JESUS CRISTO. 

 Nesses momentos únicos onde só existem você e o SENHOR, ELE fala com você através de 

Sua Palavra e você fala com ELE através da oração. É desta forma simples e fácil que você tem um 

relacionamento com o PAI, o FILHO e o ESPÍRITO SANTO. Neste lugar de paz, a criatura se dobra 

diante de seu criador. O filho fala com o seu PAI e o PAI ouve e responde ao seu filho. Na sua 

madrugada existe paz, ausência de vozes clamando pela sua atenção e você como adolescente de DEUS 

pode buscar refúgio na sua rocha que é CRISTO JESUS. 

 Veja o que a Palavra de DEUS te reservou para hoje. Leia-o mais uma vez e vamos juntos 

aprender cada parte desse versículo. Nosso verso começa dizendo: “Assim como nos escolheu”. Não é 

incrível a sensação que você sente quando a Palavra de DEUS te diz que você foi escolhido por JESUS? 

Faça uma análise rápida de sua vida, de seu caráter, de suas imperfeições, de seus pecados, de seu mau 

comportamento e de suas inúmeras falhas que muitas vezes acontecem sem você querer e faça para 

você mesmo a seguinte pergunta: Eu realmente mereço a bênção de ter sido escolhido por JESUS?  

Existe alguma virtude muito nobre na minha vida que me habilite a ser um escolhido do SENHOR? 

Com certeza a sua resposta deve ser não, pois nossos pecados fazem separação entre nós e DEUS, eles 

nos levam para longe de DEUS e se dependesse somente de você, seu destino seria morrer e nunca 

mais ter qualquer possibilidade de vida eterna. Mas o que JESUS fez? Ele te escolheu. Você pertence a 

ELE. Milhões de adolescentes em todo o mundo ainda não foram escolhidos por DEUS para serem 

DELE, mas você foi. Isso não é maravilhoso? 

 

 Nosso verso continua e nos diz que DEUS te escolheu desde a fundação do mundo. Sabe o 

que isso significa? Que há milhares de anos atrás, antes mesmo de existir o mundo, DEUS já sabia 

quem você seria e já resolveu te amar desde aqueles tempos remotos.  Te amou tanto que mandou seu 

filho JESUS CRISTO para pagar o preço de todos os seus pecados que você já cometeu e por todos 

que ainda irá cometer. 

 

 Qual o propósito de DEUS ao te amar há tanto tempo atrás? Para que DEUS te escolheu? 

Nosso verso te diz: Para que você seja santo e irrepreensível perante ELE. DEUS te escolheu para que 

você pudesse ser uma luz no meio das trevas desse mundo. DEUS te escolheu para ser o sal que tempera 

a vida das pessoas, DEUS te escolheu para ser um farol que irá conduzir outros adolescentes aos portais 

da Nova Jerusalém.  

 

 Nosso DEUS não te escolheu para ser igual a todo mundo que sequer sabem que é o 

SENHOR. DEUS te escolheu para você fazer a diferença onde você estiver, com quem você conversar, 

onde você estudar e com quem você se relacionar. Você é DELE. 
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Quatorze de Novembro 

Oração Intercessora 

 Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no SENHOR 

JESUS e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por 

vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Efésios 1:13 e 14. 

 Nosso querido amigo e professor apóstolo Paulo tinha sempre um vínculo especial com suas 

ovelhas espirituais. Como um pastor cuidando bem de seu rebanho, ele estava atento às suas 

necessidades materiais e espirituais. Que cristãos incríveis deveriam ser os nossos irmãos da igreja de 

Éfeso, pois se você voltar a ler o nosso verso de hoje, verá que eles tinham duas virtudes invejáveis. 

 Paulo elogiou a fé no SENHOR JESUS e o amor aos santos. Fé e amor devem fazer parte de 

nossa caminhada rumo aos céus. A fé sem amor é morta. A fé sem obras em prol do próximo também 

é morta. Ter fé dentro de um mosteiro ou uma igreja não leva a nada. A fé precisa sair da teoria e 

encontrar um eco no mundo da prática. A Palavra de DEUS nos diz que sem fé é impossível agradar a 

DEUS. Conseguiu ver o peso que a palavra impossível deu a este verso? Se você que já está na 

adolescência, não tiver fé, não orar por fé, não exercitar sua fé, não demostrar sua fé, não se ajoelhar e 

orar com a certeza de que o nosso DEUS irá ouvir a sua oração de fé, então você não tem a menor 

chance de agradar a DEUS. A fé é fundamental no seu relacionamento com o seu DEUS. Como você 

não consegue vê-lo, só existe a fé para te ligar a ELE. 

 Se você não tiver fé, mais difícil será amar o seu próximo. O amor flui de um coração 

agradecido, um coração que confia que o nosso DEUS existe e se relaciona diariamente conosco. DEUS 

é amor e precisamos desse amor para demonstrar amor. Existe uma espécie de lei em nossa vida que 

nos diz: Nós só conseguimos dar o que temos. Quem tem DEUS tem amor e quem tem amor, consegue 

dividir com o próximo. A lei de DEUS pode ser resumida em amor a DEUS e amor ao próximo. DEUS 

escreveu a Sua lei e o princípio básico dela é o amor. 

 Paulo tinha um propósito ao constatar que suas ovelhas tinham a fé em JESUS e amava os seus 

irmãos de fé. O propósito de Paulo era orar e clamar por eles e por isso nosso verso nos diz: Não cesso 

de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Você gostou do que leu? Paulo não 

cessava de orar pelas ovelhas de Éfeso e sempre os mencionava em suas orações. O nome dessa prática, 

desse hábito, desse estilo de vida chama-se oração intercessora e consiste exatamente nisso que Paulo 

fazia: ele orava pelo próximo e não por si mesmo. Nestes momentos de oração intercessora, Paulo se 

esquecia de seus problemas, de seus pecados, de seus dramas pessoais, pois sua mente e suas preces 

tinha outro endereço que não era o seu.  

 A oração intercessora faz parte da sua vida de adolescente de DEUS ou você só se lembra de 

você e de seu mundo? Você já orou a ponto de chorar para que DEUS interviesse de forma poderosa 

na vida de algum amigo ou de um parente seu? Pegue uma folha de papel, escreva os números de um 

a trinta e um do lado esquerdo da folha e um embaixo do outro. Agora é só colocar o nome de todos 

os seus amigos, familiares e interessados em conhecer o SENHOR ao lado de cada dia e orar de forma 

intercessora.  
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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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Quinze de Novembro 

Adolescentes Sábios? 

 Para que o DEUS de nosso SENHOR JESUS CRISTO, o PAI da 

glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno 

conhecimento dele. Efésios 1:17 

 Que título estranho para nossa meditação de hoje não é verdade? Você já ouviu falar em 

adolescentes sábios? Sabe onde eles moram? Quem são seus pais? Que igreja eles frequentam? Que 

escola eles estudam? Eles já são universitários ou estão no ensino médio? Será que eles existem mesmo? 

 Geralmente quando pensamos nas virtudes dos adolescentes nos lembramos de agilidade, 

rapidez, disposição, empenho, dedicação, foco, interesse, alegria, determinação, doação e tantas outras, 

mas não me lembro de ninguém se lembrar de sabedoria quando o assunto é adolescência.  

 Pense por um momento: será que somente pessoas maduras e idosas são sábias? Será que 

necessariamente a sabedoria está ligada a rugas e cabelos brancos? Adolescentes não tem o direito ao 

dom da sabedoria nas suas tão jovens vidas? Será que somente a experiência de vida traz consigo a 

sabedoria, ou a experiência ajuda as pessoas a serem mais sábias? 

 Precisamos entender que sabedoria é um dom, um presente de DEUS para sua vida e quanto 

pedimos sabedoria a ELE, tenho certeza que ELE não irá olhar a sua identidade para ver sua data de 

nascimento e depois definir se vai te conceder ou não este dom. Nosso DEUS sempre está disposto a 

nos dar boas coisas e a sabedoria é um excelente pedido a ser feito ainda na adolescência.  

 Você se lembra do rei Salomão? Ele era bem jovem ou quem sabe terminando sua adolescência 

quando o SENHOR apareceu para ele dando-lhe a oportunidade de escolher a bênção que ele queria 

e ele escolheu ser sábio. Veja que a escolha de Salomão foi muito difícil e praticamente todos os jovens 

do mundo teriam escolhido dinheiro, mesmo porque ele era rei e os reis precisavam de recursos para 

organizar e equipar seus exércitos. Entretanto, Salomão surpreende o próprio DEUS e pediu sabedoria. 

DEUS vendo o desejo de seu coração, gostou muito da escolha e além de sabedoria nosso DEUS lhe 

encheu de bênçãos materiais. Que dois presentes maravilhosos recebeu o jovem Salomão não é 

verdade? Ele queria apenas sabedoria e isso já seria uma grande bênção, mas nosso maravilhoso DEUS 

foi além de seu pedido? Não é incrível ter um DEUS que faz por nós muito além do que pedimos a 

ELE? 

 

 Paulo orava para que os efésios tivessem sabedoria e talvez esse seja um bom pedido para 

DEUS em sua oração de hoje e pelo resto de sua vida. Paulo também de dá uma dica fantástica caso 

você queira ser realmente sábio. Em Tiago 1:19, lemos: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos: todo 

homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Traduzindo: ouvir muito, falar 

pouco e se irar menos ainda. Além dessa dica especial de Paulo, lembre-se de que o temor do Senhor 

é o princípio da sabedoria.  

 Para ser sábio na adolescência precisa aprender a temer o SENHOR, respeitá-lo e honrá-lo. 

DEUS é DEUS. ELE é o primeiro e o maior. Peça sabedoria a ELE.  
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Dezesseis de Novembro 

Salvação Pela Graça 

 Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não é dom 

de vós, é dom de DEUS. Efésios 2:8 

 Fico imaginando quantos adolescentes de DEUS aceitaram o desafio que sempre faço de 

levantarem-se mais cedo e não conseguirem mais começar o seu dia, sem antes procurar o 

SENHOR para adorá-lo e LHE entregar mais um dia de sua vida. Quem ainda não acordou mais 

cedo, quem ainda não orou, quem ainda não louvou o SENHOR bem baixinho enquanto seus 

irmãos e seus pais ainda estão dormindo, quem ainda não abriu a Palavra de DEUS na madrugada, 

não sabe do que estou falando e é por isso que refaço o meu desafio a todos os adolescentes que 

ainda não colocaram DEUS em primeiro lugar em sua vida a fazê-lo já a partir de amanhã.  

 Nosso verso de hoje merece que você pare de ler essa meditação agora, pegue sua caneta 

vermelha e uma régua e sublinhe, pois ele contém uma das verdades mais poderosas de toda a 

Palavra de DEUS. Entenda para o resto de sua vida que somente a graça, o amor de DEUS 

demonstrado na cruz do Calvário por JESUS CRISTO é que pode garantir a nossa salvação. Não 

adiantaria nada DEUS ter enviado JESUS CRISTO para te salvar se você não acreditasse nessa 

verdade, por isso é que tem que ser mediante a fé e para aumentar a nossa alegria, isso não vem de 

nós, porque se viesse de nós, seria imperfeito e pecaminoso e por isso vem de DEUS que é perfeito 

e santo. 

 Paulo precisou de apenas dez versos em Efésios 2, para nos mostrar quem nós éramos sem 

JESUS e quem nós somos agora. Leia com calma essa porção da Escritura Sagrada em Efésios 2:1-

10: 

 “ELE nos deu vida estando nós mortos nos vossos delitos e pecados nos quais andastes 

outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora 

atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora. Segundo as 

inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza, 

filhos da ira, como também os demais. Mas DEUS sendo rico em misericórdia, por causa do grande 

amor, com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente em 

CRISTO, pela graça sois salvos e juntamente com ELE, nos ressuscitou e nos fez assentar, nos 

lugares celestiais em CRISTO JESUS, para amostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza de 

sua graça, em bondade para conosco, em CRISTO JESUS. Porque pela graça sois salvos, mediante 

a fé e isso não vem de vós, é dom de DEUS. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos 

feitura DELE, criados em CRISTO JESUS para boas obras, as quais DEUES de antemão preparou 

para que andássemos nelas”. 

 

 Viu quem você era e viu quem você é hoje? Mesmo tendo nascido num lar cristão, isso 

não faz de você um cristão. Um cristão precisa aceitar a salvação pela graça mediante a fé e ter a 

certeza absoluta que você não tem mérito nenhum em aceitar essa salvação, pois ela é um presente 

de DEUS, totalmente gratuito para a sua vida. Quando você aceita JESUS CRISTO na sua vida, 

você entra num tanque batismal e sai de lá uma nova criatura em CRISTO JESUS. Esse JESUS é 

o melhor presente que DEUS pode te dar. 
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Dezessete de Novembro 

Aproximados Pelo Sangue de CRISTO 

 Mas, agora, em CRISTO JESUS, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo 

sangue de CRISTO. Efésios 2:13 

 Quando estudamos a Palavra de DEUS, quando investimos parte de nosso tempo para 

meditar, para entender as suas verdades, precisamos antes de tudo dobrar os nossos joelhos e pedir 

que DEUS PAI nos envie o ESPÍRITO SANTO a fim de encontrarmos a verdade que é JESUS 

CRISTO em Sua Palavra. 

 JESUS CRISTO é o centro da Palavra de DEUS. Quando o pecado inexplicavelmente 

entrou nas cortes celestiais através de Lúcifer, foi numa reunião entre DEUS Pai, DEUS Filho e 

DEUS ESPÍRITO SANTO que JESUS CRISTO se ofereceu para pagar o preço do pecado caso 

a humanidade cedesse às mentiras de Satanás. 

 Foi porque JESUS CRISTO se ofereceu para morrer pelos nossos pecados que um 

cordeiro foi morto como expiação pelo pecado de Adão e Eva e sua pele serviu de casaco para 

nossos primeiros pais. Antes do cordeiro ser morto e antes de nossos primeiros ganharem as 

vestimentas do cordeio, o SENHOR DEUS proclamou a primeira profecia da Bíblia e ela apontava 

para JESUS que um dia viria e esmagaria a cabeça da serpente.  Em Gênesis 3:15, lemos: “Porei 

inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça 

e tu lhe ferirás o calcanhar”.   

 Quando DEUS escolheu Abrão, Isaque e Jacó e fez deles e de seus descendentes o seu 

povo escolhido, abençoado, diferente, santo, ELE trouxe do Jardim do Éden o mesmo ritual de 

sacrifício do cordeiro para que seu povo lembrasse para sempre que um dia, JESUS CRISTO, o 

filho de DEUS, viria em forma humana e como um cordeiro seria levado ao matadouro como 

oferta divina para o pagamento dos pecados de toda a humanidade. 

 No tempo de DEUS, no relógio de DEUS, cumprindo todas as profecias referente ao 

nascimento de seu FILHO, nasce JESUS numa manjedoura na cidade de Belém da Judéia, uma 

cidade pequena e insignificante para aqueles tempos. Alguns pastores de ovelhas o visitaram, os 

reis magos também, e devido ao decreto de Herodes, ELE e seus pais tiveram que fugir para o 

Egito. Tão logo Herodes morreu, JESUS volta para o seu país, cresce indo ao templo, cresce sendo 

educado nos caminhos de DEUS, se torna um mestre, conquista seus discípulos, começa a pregar, 

fazer milagres, pregar as boas novas da salvação que só poderia existir em seu nome. Sofre 

perseguição pelo seu próprio povo, é perseguido pelos líderes e pastores de sua igreja na época, se 

oferece para morrer e definitivamente esmagar a cabeça da serpente.  

 Quando JESUS morreu na cruz Lúcifer se sentiu um vencedor, mas foi por pouquíssimo 

tempo, pois no domingo de manhã nosso líder ressuscita e decreta a morte final de Lúcifer. JESUS 

CRISTO venceu a morte. A morte não foi suficiente para prender JESUS CRISTO e esta mesma 

morte não prenderá para sempre todos os cristãos de todas as épocas que morreram confiando em 

SUAS promessas. Muitos não aceitaram o SEU sacrifício, mas você e eu aceitamos e fomos 

aproximados pelo seu sangue. Amém por isso. 
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Dezoito de Novembro 

Nossa Paz 

 Porque ELE é a nossa paz. Efésios 2:14 

 Depois de o apóstolo Paulo nos informar que foi o sangue de JESUS que nos aproximou 

do PAI, ele agora os presenteia com um verso fantástico. Descobri hoje pela manhã que paz 

também pode ser uma pessoa e para nós cristãos JESUS é a nossa paz.  

 Isso pode ser lindo e maravilhoso de se falar, mas como pode um adolescente que precisa 

levantar cedo para ir para a escola, voltar correndo, almoçar para poder ir ao curso de inglês à tarde, 

fazer todas as tarefas escolares e ainda ajudar em algum serviço doméstico? Onde entra a paz na 

sua agenda deste seu dia de adolescente moderno? E se a paz é JESUS, como eu posso me 

relacionar com ELE todos os dias? 

 A primeira verdade que vou lhe dizer é que você adolescente de DEUS precisa de paz esta 

paz que só JESUS quer pode dar. E por que você precisa de paz? Porque a tarefa do inimigo de 

DEUS é ocupar o máximo o seu tempo e depois de que seu tempo estiver todo consumido, você 

vai para cama e sequer reserva um tempo de paz para orar antes de dormir. Já notou como os 

adolescentes, jovens e adultos estão conectados o tempo todo e todo o tempo? Já notou que estas 

mesmas pessoas entram nas igrejas e sequer se lembram que lá não é casa deles e sim a de DEUS 

e continuam conectadas com banco, redes sociais, músicas que não são cristãs e páginas preferidas, 

enquanto a Palavra de DEUS está sendo aberta diante deles?  

 Para ter paz você precisa escolher ter paz.  Essa deve ser a sua primeira escolha do seu dia 

e para isso que a partir de hoje você deve se recusar a sair de casa sem antes ir para o seu lugar de 

paz, no seu quarto, na sala, na varanda ou onde você achar melhor e ir em busca da PAZ que é 

JESUS. Você é que escolhe quanto tempo você ficará em comunhão com a PAZ, você é quem 

decide quanto tempo você vai querer ficar sem internet e sem celular para poder ficar com JESUS. 

Ninguém tem paz enquanto finge que adora a DEUS, mas continua com o celular ligado 

aguardando alguma mensagem, vendo um vídeo fantástico ou ouvindo uma música que não tem 

nada a ver com DEUS. 

 Já parou para pensar porque existe uma legião de empresas dispostas a vender tudo a 

qualquer preço e usam a internet e o celular para te empurrar produtos e serviços que você 

decididamente não precisa? Se você analisar o tempo que um adolescente de DEUS hoje fica 

conectado, você vai concordar comigo que as empresas estão tirando o seu tempo de comunhão 

com a PAZ que é JESUS. 

 Depois de escolher começar seu dia com a PAZ que é JESUS, ao longo do dia você pode 

e deve ter momentos de paz. Seu dia não deve ser nada fácil, mas em meio a tanta turbulência, em 

meio a tantas escolhas que você vai fazer? Como ter momentos de paz? A oração silenciosa dentro 

da sala de aula, dentro do ônibus, no banco de trás do carro dos pais, na caminhada de volta para 

casa irá trazer a PAZ que é JESUS para a sua mente e o seu coração. Tire momentos de paz com 

a PAZ que é JESUS. Desconecte-se do mundo e conecte-se mais com JESUS. A oração e o louvor 

são os caminhos que te levarão a PAZ. 
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Dezenove de Novembro 

Família de DEUS 

 Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos 

dos santos e sois da família de DEUS. Efésios 2:19 

 Mais um dia começa lá fora, novos desafios vão chegar a sua vida de adolescente ainda hoje. 

Você vai ter que fazer muitas novas escolhas e espero sinceramente que você não deixe DEUS de fora 

de nenhuma delas. Procurar o seu lugar de paz, encontrar JESUS que é a sua paz, louvar ao SENHOR 

com um cântico novo, dobrar seus joelhos para pedir, para agradecer e para interceder, abrir a Palavra 

de DEUS e desta forma permitir que DEUS fale ao seu coração deve ser a primeira e melhor escolha 

de seu dia. 

 Gostei muito do que li em nosso verso de hoje porque ele fala de algo muito precioso para 

todos nós que é a nossa família e que por sinal tem sido alvo constante do ataque de Satanás e de suas 

legiões demoníacas. 

 Com certeza você já sabe, mas não custa te relembrar que quem teve a fantástica ideia da família 

foi DEUS e quando ELE pensou em família, pensou em casal e casal quer dizer um homem e uma 

mulher. No plano de DEUS a família começa com um casal. É preciso um homem e uma mulher e 

como fruto legítimo desse amor do casal vem os frutos do amor que são os filhos legítimos.  

 Desde o dia em que Satanás foi expulso do céu. Ele tem tentado desvirtuar, modificar, 

corromper, adulterar e estragar esse ideal de família que DEUS criou. Todo o trabalho de nosso inimigo 

tem sido adulterar as coisas boas que DEUS fez e criar novos modelos para atender as exigências de 

seus clientes pecadores que são os seres humanos. Hoje nossa sociedade pecadora e corrompida por 

no mínimo seis mil anos de muito pecado, acha normal duas mulheres ou dois homens constituírem 

uma família, mas este nunca foi e nunca será o plano de DEUS. Existe até uma igreja dita cristã em que 

um homem pode ter várias mulheres, o que chamamos de poligamia, que também não faz parte do 

plano original de DEUS para seus filhos. Esta semana vi que um lutador de MMA tem duas mulheres 

que também são lutadoras e eles iriam procurar a justiça para regularizar esse casamento onde existem 

duas mulheres e um homem. 

 Se você adolescente do século 21 é um adolescente de DEUS, se seus pais também pertencem 

ao SENHOR, se eles ainda estão bem casados em nome do SENHOR JESUS CRISTO, se você tiver 

irmãos que também pertencem ao SENHOR JESUS, então você tem muitos motivos para comemorar, 

pois você e sua família fazem parte de um grupo cada vez mais raro, especial e abençoado, pois seus 

pais seguiram o plano de DEUS para sua vida. Vocês fazem parte da família de DEUS nesta terra e isso 

é motivo para comemorar.  

 

 Além de sua família terrestre, quando você aceitou a JESUS CRISTO como seu salvador e 

SENHOR, quando você acredita no seu DEUS PAI, criador e também acredita no DEUS ESPIRITO 

SANTO, consolador, então você ver quão poderosa é a família de DEUS. Que honra ser membro da 

família de DEUS. Você e sua família são abençoados. 

 Agradeça a DEUS diariamente por não ser órfão. Você tem uma família celeste. 
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Vinte de Novembro 

A Virtude da Humildade 

 A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de 

pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. 

Efésios 3:8 

 Desde que você veio ao mundo, seus pais se tornaram seus principais professores. Seus pais 

aprenderam muitas coisas que os capacitaram a sair da dos pais deles e constituírem a sua própria 

família. Seus pais trouxeram experiências vividas intensamente na casa de seus avós e foram os seus 

avós que ensinaram princípios e valores aos seus pais. Todos estes princípios e valores que seus pais 

receberam de seus avós, acrescido com o que eles mesmos foram aprendendo por si mesmos ao longo 

do caminho desta vida formaram algo muito sólido e muito importante na vida de seus pais chamado 

caráter. 

 O caráter, portanto, é o conjunto de características recebidas e agregadas ao longo de toda uma 

vida e isso nos torna quem realmente nós somos. O caráter não se transfere por herança, ou seja, você 

não vai herdar todas as virtudes de seus pais, mas enquanto você cresce na casa de seus pais, vá 

observando as virtudes deles e desta forma você também poderá imitá-los e ir agregando valores ao seu 

caráter. 

 Quais as virtudes do caráter de seus pais que você mais admira? Quais as virtudes do caráter 

de seus pais que você também gostaria de ter no seu caráter? Seus pais são íntegros? São honestos? São 

incorruptíveis? São alegres? São trabalhadores? São perseverantes? Eles são focados no que fazem? 

Eles cuidam bem da família? São fieis um ao outro e à DEUS? Se você tivesse a chance de escolher, 

você gostaria muito de ter as virtudes de seus pais? 

 Seus pais têm defeitos, pois todos nós temos, mas tenho certeza absoluta que seus pais têm 

muito mais virtudes que defeitos e essas virtudes são passadas à você sem que eles falem nada. Quando 

os pais não precisam falar nada e mesmo assim os filhos aprendem, essa é a melhor forma de ensinar, 

pois seus pais estão te ensinando por exemplo e isso é fantástico. Tem muitos pais que falam, falam, 

falam e seus filhos não estão nem aí para o que eles falam e qual o motivo desse descaso? É bem simples: 

eles não vivem o que eles pregam e quando os pais não estão dispostos a dar o exemplo, que filho estará 

disposto a obedecer? 

 

 Pais coerentes vão gerar filhos coerentes e todos na família ganham com isso. Seu pai pode te 

cobrar uma louça bem lavada, pois ele apesar de trabalhar fora o dia inteiro, ele também entra no rodízio 

de lavar louça e aliviar o lado de sua querida esposa. Isso é discurso sendo aliado a prática e filhos que 

veem um pai desses terão o maior prazer em fazer igual.  

 

 O apóstolo Paulo, professor e doutor em Israel, se considerava o menor dos santos porque ele 

perseguiu JESUS CRISTO e seus seguidores. Apesar de ser o maior escritor de toda a Bíblia, apesar 

de ser o maior teólogo do mundo cristão, de ser um precioso vaso nas mãos do oleiro JESUS, ele se 

considerava pequeno. Essa virtude tem nome e se chama humildade. Virtude boa para ser imitada e 

incorporada ao seu caráter adolescente. 
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Vinte e Um de Novembro 

O Poder da Oração 

 Por esta causa, me ponho de joelhos diante do PAI. Efésios 3:14 

 Nosso DEUS sempre fez de tudo para ficar bem perto de seus filhos. Uma forma fantástica 

de nosso PAI se aproximar de nós foi algo que ELE mesmo criou: a igreja. Quando o povo de 

Israel era o povo de propriedade exclusiva de DEUS, nosso PAI eterno pediu para que Seu povo 

construísse um santuário, pois ELE queria habitar no meio de Seu povo. Nosso DEUS é um DEUS 

de ordem e quando ele solicitou a construção, ELE detalhou todo o material, escolheu as medidas 

e entregou tudo pronto para que os israelitas colocassem a mão na massa e fizessem o seu melhor. 

 Agora viaje comigo nessa sua mente fértil de adolescente de DEUS e imagine a atitude 

maravilhosa desse nosso DEUS Todo Poderoso. O DEUS criador dos céus e da terra, o DEUS 

supremo, o DEUS soberano, o único DEUS verdadeiro deixando a adoração dos anjos no céu e 

vindo morar numa grande barraca de lona que foi preparada exclusivamente para SUA habitação. 

Não faz parte do projeto de DEUS ficar longe de seus filhos e exatamente por isso, por nos amar 

é que ELE enviou seu FILHO JESUS CRISTO para morrer pelos nossos pecados e garantir a 

nossa salvação. Quando JESUS CRISTO voltar a esta terra como ELE mesmo prometeu, ELE nos 

levará para morarmos junto com o PAI. 

 Quando abri a Palavra de DEUS nesta manhã e li a atitude de Paulo ao se ajoelhar diante 

do PAI para orar pelos efésios, lembrei no mesmo momento que a oração tem o fantástico poder 

de te conectar com o PAI. Não é incrível você, um adolescente de DEUS, mas pecador e mortal 

como qualquer um ser humano, poder se ajoelhar, fechar os olhos e pela fé falar com o Criador 

do Universo? Como a oração tem esse poder de nos conectar como o PAI, não é verdade? A 

oração te leva em pensamento diretamente para o trono da graça.  

 

 Tenho certeza que Paulo queria te ensinar a posição certa para se relacionar com o PAI, 

pois é de joelhos que você humildemente reconhece a sua condição de nada e se curva diante de 

TUDO. De joelhos você vê claramente quem você é e quem DEUS é. Orar é tão simples e tão 

fácil, mas mesmo assim muitos adolescentes tem uma dificuldade enorme de se curvar diante do 

TODO PODEROSO. É na oração que você demonstra sua gratidão pelas bênçãos recebidas e faz 

seus pedidos. Quando você estiver passando por uma tribulação muito grande na sua vida, chegará 

a hora de você clamar. Quando se clama, geralmente se chora, há arrependimento genuíno e a 

melhor parte é que sempre o nosso DEUS ouvirá a sua oração. 

 

 Você pode fazer da oração um motivo esporádico de pedir ajuda ou agradecer por uma 

bênção concedida e se igualar a milhares e milhares de adolescentes cristãos vazios que irão se 

lembrar de DEUS somente nestas duas condições, mas a oração está longe de ser uma via de 

comunicação esporádica. Quando você em plena adolescência entender quem é DEUS e o quanto 

ELE quer ficar perto de você, então compreenderá que a oração é um canal de relacionamento 

alegre e dinâmico como o seu Criador e Mantenedor. Estar em conexão diária e contínua com o 

PAI vai te mostrar na prática o poder da oração. 
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Vinte e Dois de Novembro 

Muito Mais do Que Pensamos 

 Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do 

que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que 

opera em nós. Efésios 3:20 

 Hoje iremos meditar numa breve oração que Paulo fez em prol de suas ovelhas na cidade de 

Éfeso. Geralmente, adolescentes mal leem a Bíblia e os poucos que ainda leem o fazem de forma rápida 

e bem superficial. Precisamos entender que o nosso mundo mudou e as inúmeras tarefas que os pais 

dos adolescentes modernos lhes impõem retiram deles um tempo precioso do estudo da Palavra de 

DEUS, mas você pode continuar no seu projeto de levantar bem cedo e estudar sua Bíblia de forma 

bem tranquila. 

 Vamos navegar pelos versos de 14 a 21 e aprender o que Paulo queria nos ensinar: 

 “Por esta causa me ponho de joelhos, diante do Pai.” Esta é a sua melhor postura corporal 

diante de seu DEUS. Sempre que possível recuse-se a orar sentado. Orar sentado é para os fracos. Os 

fortes se curvam diante de seu DEUS. Ao levantar pela manhã, dobre-se e antes de dormir faça o 

mesmo. Ao chegar na sua igreja, dobre-se enquanto a grande maioria estará sentada. Se sua família tiver 

o hábito saudável de fazer o culto familiar, dobre seus joelhos e convide toda a sua família a fazer o 

mesmo. Duvido que eles se neguem a te seguir nessa sua nova atitude de adoração. 

 “De quem toma o nome toda família tanto no céu como sobre a terra.” Sua família e a minha 

família fazem parte da família de DEUS na terra. Fomos escolhidos por ELE para pertencermos a 

família DELE 

 

 “Para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda, que sejais fortalecidos com poder, 

mediante o seu ESPÍRITO no homem interior.” Que linda promessa existe nesse verso, pois ainda na 

adolescência você pode ser fortalecido com poder, mediante o ESPIRITO DE DEUS atuando na sua 

vida. É o ESPIRITO SANTO te abençoando com poder. 

 

 “E assim habite CRISTO no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em 

amor.” Quer um presente melhor do que JESUS CRISTO habitando conosco pela fé e você mais e 

mais apaixonado por ELE? 

 

 “A fim de compreender, como todos os santos, qual é a largura, o comprimento e altura e a 

profundidade e conhecer o amor de CRISTO que excede a todo entendimento, para que sejais tomados 

de toda a plenitude de DEUS.” Que privilégio poder ter sido salvo pela graça de JESUS, poder entender 

plenamente que foi o sangue de JESUS que nos reconectou com o PAI.  

 “Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou 

pensamos conforme o seu poder que opera em nós.” Não temos a mínima ideia das muitas bênçãos 

que estão reservadas para todos os adolescentes que são fiéis. 

 

 “A ELE seja a glória, na igreja e em CRISTO JESUS, por todas a gerações, para todo o sempre. 

Amém!” Que sua vida de adolescente exalte e glorifique o nome do JESUS. 
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Vinte e Três de Novembro 

Andando de Modo Digno 

 Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no SENHOR, que andeis de 

modo digno da vocação a que fostes chamados. Efésios 4:4 

 O apóstolo Paulo era um doutor da lei, autoridade em Velho Testamento, entendia e sabia 

de cor dos dez mandamentos e enquanto não conheceu pessoalmente JESUS CRISTO, ele 

cumpria bem o seu papel de perseguir os cristãos e consentir com a morte deles. JESUS CRISTO 

porém tinha um plano espetacular para sua vida e o tirou do território do inimigo e o convocou 

para servir no exército do DEUS de Israel.  

 Aqui tem um recado de DEUS para a vida de todos os adolescentes. Talvez você que está 

lendo essa meditação agora, esteja vivendo uma vida totalmente afastada de DEUS, totalmente 

envolvido com os ditos prazeres do pecado que na verdade só irão estragar sua mente e seu corpo. 

 O recado de DEUS para você que definitivamente está vivendo no território do inimigo é 

que DEUS tem um plano para sua vida do mesmo jeito que teve um plano para alguém que 

perseguia os cristãos como Paulo. Nosso DEUS não irá desistir de você. Ele não vai descansar 

enquanto não ver você tomando a mesma decisão de Paulo e mudar de exército. Enquanto você 

ouvir a voz suave do ESPIRITO SANTO falando aos seus ouvidos e à sua mente, mostrando que 

as coisas que você faz não têm agradado a DEUS, então você pode ter certeza absoluta que o DEUS 

ESPIRITO SANTO continua ativo e interessadíssimo em você. 

 Nosso DEUS quer que você mude de exército porque ELE tem um chamado para sua 

vida. ELE quer que você abandone essa vida de pecados acariciados, que no fundo no fundo você 

ama, mas que está te destruindo devagarinho e troque por uma vida plena e abundante.  

 

 Nosso verso de hoje é para você que anda nos caminhos do inimigo, mas também tem 

tudo a ver com os adolescentes que já entregaram sua vida ao SENHOR JESUS. Andar de modo 

digno é não ter do que se envergonhar. Andar de modo digno é andar de cabeça erguida sem ter 

ninguém para te acusar de nada. Andar de modo digno é não se envergonhar de ser identificado 

como cristão na sua escola, no cursinho ou no trabalho. Quem anda de modo digno não precisa 

dar satisfação de sua vida para ninguém, pois ele anda no caminho da verdade. Quem não mente 

anda de modo digno. Quem serve ao SENHOR de todo o coração, de toda a sua alma, sempre 

com um cântico no seu coração, que ama seus pais e sua família, também vive de modo digno. 

 

 As conversas, os hábitos, o estilo de vida, os passos, os caminhos e os sonhos de quem 

anda de modo digno sempre louvam e enaltecem o nome do SENHOR e não o seu. Onde estes 

adolescentes estiverem o pequeno mundo que gira ao seu redor saberá que eles pertencem 

inteiramente a CRISTO JESUS, pois eles não decepcionarão o seu DEUS. Seu estilo de vida é 

digno. Suas conversas são dignas e ninguém se decepciona com os adolescentes dignos. Esses 

meninos e meninas de DEUS vivem de acordo com a vocação para que foram chamados e essa 

vocação é para serem testemunhas vivas de JESUS. 
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Vinte e Quatro de Novembro 

Unidos em CRISTO 

 Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do 

ESPÍRITO no vínculo da paz. Efésios 4:3 

 Queria começar seu dia de hoje desejando que você tenha tido uma excelente noite de sono e 

que este novo dia que iniciou seja repleto das mais copiosas bênçãos celestes. Que o nosso grande 

DEUS dirija os seus caminhos, que os momentos preciosos que você investe em relacionamento com 

DEUS diariamente através da oração, do louvor e estudo da Palavra de DEUS sejam parte de seu estilo 

de vida de adorador adolescente. 

 

 Os primeiros seis versículos de Efésios 4 são um verdadeiro presente do apóstolo Paulo, pois 

contém verdades importantes para sua vida em família e sua vida de membro de igreja cristã. A essência 

destas verdades fala sobre união e unidade e este conselho foi muito apropriado naquela época, pois 

Paulo vivia viajando, pregando a Palavra de DEUS, testemunhando de sua vida, mostrando a 

importância prática da conversão e logicamente ele não conseguia estar em todas as igrejas ao mesmo 

tempo e por isso ele deixou esses primeiros seis versículos enfatizando a importância da unidade entre 

os membros da igreja. 

 

 A unidade da família e a unidade da igreja é, juntamente com o amor, a maior prova que vale 

a pena ser um cristão. Quando você como adolescente de DEUS resolve se empenhar para manter sua 

família unida essa bênção se propaga e chega à igreja. Uma família bem ordenada, bem unida, bem 

focada, onde os membros se respeitam, se entendem e sabem também de suas limitações e que ainda 

por cima amam JESUS CRISTO é um poderosíssimo argumento em favor do cristianismo 

 

  Quando eu penso que DEUS faz parte da história de vida de uma família, quando cada 

membro sabe quem é e quem DEUS é, não há motivo para desunião e se por acaso ele chegar a bater 

na porta da casa de um cristão, os demais membros se lembram de quem eles são, de quem DEUS é, 

expulsarão a desunião em nome do SENHOR JESUS. 

 

 Você que vive antenado conhece bem o inverso da união. Com certeza você como adolescente 

de DEUS tem amigos e ao conversar com estes amigos você ouviu, ou ouvirá histórias de separações de 

pais e filhos. O inimigo de nossa alma sabe muito bem que sozinhos somos bem mais fracos e qual a 

virtude que ele ataca? A unidade da família e a unidade da igreja. 

 

 Você como adolescente de DEUS tem uma parte importantíssima a desempenhar na união de 

sua família. Você passou da fase de criança e pode ajudar mais nas tarefas domésticas, pode ajudar a 

tomar conta dos mais novos, pode obedecer mais prontamente a seus pais, sem precisar ficar o tempo 

todo questionando a autoridade de quem sempre amou e cuidou de você. Quando você honra seus 

pais, você está cumprindo a lei de DEUS. 

 Em nosso verso de hoje Paulo faz um apelo para que suas ovelhas em CRISTO se esforçassem 

diligentemente por preservar a unidade do ESPÍRITO no vínculo da paz. Há unidade na igreja se 

houver unidade nas famílias. Se você quer ver sua igreja melhorar e se manter unida, faça a sua parte 

no dia a dia de sua família para que ela se mantenha unida.  
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Vinte e Cinco de Novembro 

Qual o seu dom? 

 E ELE mesmo, concedeu uns para apóstolos, outros para 

profetas, outros para evangelistas e outros para mestres e pastores. 

Efésios 4:11 

 Até poucos anos atrás você era uma criança totalmente dirigida e cuidada pelos seus pais. Eles 

com muito amor e carinho foram te alimentando, suprindo todas as suas necessidades materiais, físicas, 

sociais e emocionais. Sempre que você precisava de qualquer coisa, eles sempre estavam lá para na 

medida do possível suprir as suas vontades, gostos e necessidades. 

 Enquanto você curtia sua infância, você não tinha nome. Era conhecido como filho de. Quase 

ninguém te conhecia, não sabia que você existia, quais eram seus gostos, seus sonhos, seus projetos e a 

grande verdade é que muito pouca gente dava bola para você. Não é nada fácil ser apenas filho do 

Marcos, da Carmem, da Maria, da Ilda e do Joaquim. A sua infância foi assim, não tem como voltar 

atrás e nem te deram a chance de mudar isso. 

 O primeiro sinal de que você chegou na adolescência acontece quando você não quer mais ir 

de mãos dadas para a igreja com seus pais. Particularmente não tenho nada contra andar de mãos dadas 

com os pais, pois para eles você foi, é e sempre será motivo de orgulho. Pais cristãos e equilibrados 

curtem muito seus filhos e logicamente você deve ser muito amado, mas eles são sábios o suficiente 

para deixar que você ande sozinho e não mais de mãos dadas. 

 

 É durante a fase da adolescência que você tem a nobre missão de descobrir quem você é de 

verdade. Você irá fazer novos amigos, irá ter uma rotina de vida, irá abrir sua mente para um mundo 

novo que se apresenta diante de você e existe uma palavra que irá fazer a diferença em sua vida e essa 

palavra é a escolha. 

  

 A Palavra de DEUS te dá uma advertência muito apropriada em Gálatas 6:7: “Não vos 

enganeis: de DEUS não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará”. Em outras 

palavras, você é o responsável direto pelas suas escolhas. Seu futuro de sucesso ou de fracasso depende 

de você. Não adianta muito tentar colocar a culpa na sua família, na faculdade, no cursinho, nos amigos 

e na igreja. Você é o engenheiro que constrói o seu caráter. DEUS PAI, DEUS FILHO e DEUS 

ESPÍRITO SANTO sempre estarão dispostos a ajudá-lo a fazer boas escolhas, mas a TRINDADE te 

deu o direito de escolher e você pode e deve fazer bom uso desse presente.  

 Nessa sua busca por saber quem você é e o que faz de você quem você é, você acabará 

descobrindo os seus dons que são os presentes que DEUS te dá gratuitamente e que você deve 

incorporar ao seu caráter. Esses dons foram dados para você a fim de que você os use para a honra e 

glória de DEUS. Sua vida como adolescente de DEUS tem esse objeto que é honrar e glorificar o nome 

do SENHOR e você de quebra ainda deverá usar esses dons para abençoar os seus entes queridos, seus 

amigos e por fim as pessoas que vivem vagando pelo mundo porque não se apaixonaram por JESUS 

como você se apaixonou.  

 

 Quem mais ganha ao usar os dons em favor do próximo é você. Descubra os seus. 
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Vinte e Seis de Novembro 

Novos Adolescentes 

 E vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado 

segundo DEUS em justiça e retidão, procedentes da verdade. Efésios 4:23 e 24. 

 A vida cristã de um adolescente que aceitou JESUS como seu salvador e SENHOR é uma 

longa jornada e essa jornada significa o resto de sua vida. Ao longo dessa jornada, muitos 

adolescentes de DEUS se encantam com as luzes, fumaças e drogas das baladas e os prazeres 

gostosos do pecado. Quando adolescentes de DEUS se enveredam pelo caminho largo, eles 

interrompem a sua comunicação com o Cordeiro de DEUS que tira o pecado do mundo e 

começam a se relacionar com o príncipe das trevas mais conhecido como diabo ou Satanás.  

 Como surge essa história de trocar JESUS CRISTO por Satanás? Como meninos e 

meninas que um dia passaram pelas águas do batismo, que ouviram um coral inteiro cantando em 

sua homenagem, que viram a alegria e as lágrimas nos olhos de seus pais e sua família, que saíram 

do tanque para se transformarem numa nova criatura em CRISTO JESUS, como eles trocaram o 

seu salvador e SENHOR por um diabo derrotado na cruz do Calvário? 

 Ontem estava assistindo a escola sabatina dos jovens de minha igreja e no meio dos 

momentos de estudos da Palavra de DEUS, um jovem pai veio me solicitar orações e afirmou que 

sua vida estava muito ruim porque ele havia escolhido se afastar de DEUS. 

 Vendo o seu drama, esperei terminar os momentos de estudo da Palavra de DEUS e fomos 

para um cantinho orar. Falei em minha oração que como foi ele que tinha fugido de DEUS, então 

ele é que teria que tomar a atitude de voltar, pois DEUS não nos força a aceita-lo, amá-lo e voltar 

para ELE. Estimulei esse jovem pai a procurar o SENHOR logo no começo de seu dia, aconselhei-

o a voltar a fazer o culto com sua esposa e sua filha e antes de dormir deveria fazer o culto do casal. 

Teria que partir dele a atitude de voltar, pois foi ele que fugiu. Quanto terminou pedi para que ele 

voltasse quando o seu relacionamento com DEUS fosse restabelecido para que eu pudesse orar 

com ele de novo para agradecermos juntos esse reencontro. 

 Falei também na oração que ele precisava voltar a abrir a Palavra de DEUS, se ajoelhar, 

orar e depois voltar a louvar e engrandecer o nome do SENHOR com músicas que sejam 

agradáveis ao ouvido divino. Recados simples, mas tão necessários de serem colocados em prática 

por todos aqueles que um dia se afastaram dos caminhos do SENHOR.  

 Você adolescente de DEUS está escrevendo a sua história. Dia a dia, atitude por atitude, 

escolha por escolha, pensamento por pensamento é você que constrói a sua caminhada com 

DEUS. Você é o engenheiro de seu caráter e não pense que se um dia você vier a se afastar dos 

caminhos do SENHOR, que você poderá transferir a culpa dessa escolha errada nos outros. Nem 

você quer isso e muito menos o SENHOR. 

 Novos adolescentes devem viver conectados a videira verdadeira que é JESUS CRISTO. 

Não largue dele, pois ELE não tem o menor interesse em largar você. Amém. 
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Novas Atitudes I 

 Por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com o 

seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios 4:25 

 Ontem vimos que a santidade é um longo caminho a ser percorrido durante a nossa 

carreira cristã. Enquanto estivermos ao lado do SENHOR JESUS, estaremos bem longe dos 

caminhos do inimigo. Novos adolescentes que aceitaram JESUS CRISTO como seu salvador, 

agora O escolhem como seu SENHOR e este SENHOR usa a sua Palavra para lhes mostrar como 

viver com ELE, fazendo o que ELE pede para ser feito e colhendo as bênçãos dessas escolhas.  

 O livro de Efésios tem muitas dicas que nos levarão a novas atitudes e estas novas atitudes 

irão formar em você novos hábitos que passarão a fazer parte da sua rotina e essa rotina será 

incorporada ao seu caráter e esse caráter do lado de DEUS ou do inimigo que decidirá o seu futuro 

eterno. 

 Vamos conhecer estas novas atitudes? Sua Bíblia está por perto? Não gostaria de abri-la 

agora para ver se o que escrevi aqui está realmente escrito lá? Estas novas atitudes começam a partir 

de Efésios 4:25 e vão até o versículo 32. 

 A primeira delas é o nosso verso de hoje: “Por isso deixando a mentira, fale cada uma a 

verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros”. Efésios 4:25. Que 

transformação incrível acontece em nossa vida quando JESUS passa a habitar em nosso coração. 

Antes de JESUS, mentíamos e ainda curtíamos por conta disso e depois que ELE entrou em nossa 

vida, não mentimos mais, pois agora somos pessoas totalmente confiáveis. Não mentimos mais. É 

a nossa nova atitude, desde que JESUS entrou em nossa vida. 

 A segunda delas é: “Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira”. Efésios 

4:26. Gostei tanto desse verso que adotei-o como parte de minha filosofia de vida como esposo e 

pai. Se porventura eu magoar minha esposa ou vice versa, nenhum dos dois dorme se não tivermos 

feito as pazes. Não adianta estar escrito na Palavra de DEUS, é preciso que estas atitudes façam 

parte de nossa vida.  

É possível ficar irado e não pecar? Sim. Quando você vê a corrupção, o pecado, a miséria, 

a fome, a impunidade crescendo a cada dia em nosso país, o sentimento é de ira e essa ira é 

permitida, pois você na verdade está revoltado(a) com o pecado que é uma obra prima do inimigo.  

Quando você ficar irado, revoltado, injuriado, chateado, se sentindo injustiçado, lembre-se 

que esse sentimento só deve ficar com você até o pôr do sol. Quando o sol se pôr, quando você 

procurar o seu SENHOR de joelhos, essa será a sua hora de pedir perdão a quem você magoou e 

ao próprio DEUS pelo comportamento as vezes inadequado e entregar ao SENHOR a sua revolta 

e sua indignação. Você deixa seu fardo com o SENHOR e começará seu novo dia com muito mais 

paz. 

Recados simples de um líder judeu que teve sua vida transformada por JESUS. 
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Novas Atitudes II 

 Nem deis lugar ao diabo. Efésios 4:27 

 Nossa, que verso forte para começar o seu dia não é verdade? Mas quem disse que a Bíblia 

é só para os fracos? Os adolescentes de DEUS que um dia entregaram suas vidas a CRISTO 

JESUS, que selaram a sua salvação nas águas batismais, que andam diariamente no caminho 

estreito, precisam andar sempre perto de JESUS, pois onde JESUS está o nosso inimigo não ousa 

chegar perto. 

 Como é que um adolescente de DEUS pode dar lugar ao diabo como está escrito em nosso 

verso de hoje? A tentação que antecede ao pecado vem pelas entradas da alma, mas o que são estas 

entradas da alma? São os seus cinco sentidos. É exatamente por isso que você deve evitar ler, ver e 

ouvir tudo o que te sugerir pensamentos impuros. Ler, ver e ouvir o que sugere pecado é a estratégia 

do inimigo para te afastar de DEUS. 

 Depois que você abre a sua guarda para Satanás e acaba lendo, vendo ou ouvindo coisas 

que te sugerem pecado, sua mente pecaminosa se deleitará em praticar o pecado e apesar deste 

pecado lhe trazer um prazer carnal momentâneo, tenha certeza absoluta de que este pecado 

acariciado sempre lhe afastará do PAI. Nosso arqui-inimigo tem uma gama de prazeres gostosos 

do pecado para te atrair e também conta com um exército lindo e maravilhoso de jovens e 

adolescentes bonitos e sarados para te convidar para os caminhos da perdição. 

 Já notou que não aparece nenhuma pessoa idosa em propaganda de cerveja e nunca 

apareceu um doente com câncer em propaganda de cigarro? Muito pelo contrário, ali estão jovens 

e adolescentes lindos, na flor da juventude, ostentando corpos perfeitos te convidando a tomar 

apenas uma única latinha e destilar o que para eles é a felicidade.  

 Esta dita felicidade é passageira, é um engano e é exatamente a oportunidade que Satanás 

precisa para te derrubar. Não estou falando só de apetite, paladar e sabor, pois os seus ouvidos 

podem te levar a ouvir algo nojento, seus olhos podem parar em algum site pornográfico e seus pés 

podem te levar a lugares onde seu anjo se recusará a entrar e daquela porta para dentro você estará 

sem a proteção divina. Quantos adolescentes ditos de DEUS já não morreram em algumas boates 

e baladas da vida? Naquela única vez que Satanás conseguiu iludi-los, eles se perderam para 

sempre. Uma escolha mal feita, uma tentação não vencida, um desejo de experimentar só um 

pouco do prazer do pecado e talvez sua vida material e espiritual nunca mais será a mesma.  

 Esta semana li uma reportagem sobre um jovem que foi a um inocente estádio de futebol 

pela primeira vez vinte anos atrás. Creio que por conta de uma briga, entrou em coma e está há 

vinte anos num leito hospitalar, totalmente paralisado, totalmente dependente de aparelhos, 

totalmente inútil e literalmente quase um morto vivo. A reportagem não perguntou a religião dele, 

mas imagine apenas por um momento se esse jovem tivesse sido você. Sua vida estaria totalmente 

acabada. Encontrar a invalidez permanente num campo de futebol é algo que nenhum adolescente 

de DEUS merece encontrar.  Não deis lugar ao diabo. Não pise onde ele pisa e não se afaste de 

JESUS.  
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Quarta Semana 

Descreva aqui o seu 

apaixonar-se por Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 
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Novas Atitudes III 

 Aquele que furtava, não furtava mais, antes trabalhe, 

fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com 

que atender ao necessitado. Efésios 4:28 

 Continuando sua série de conselhos sobre novas atitudes, Paulo também dá outro recado 

forte e o assunto agora é furto. O furto é pecado, pois quem furta pega algo que não lhe pertence 

e essa sensação estranha de possuir algo que por direito não é seu, permanece com o pecador até 

o dia em que ele devolve o que furtou e humildemente pede o perdão.  

 Vivemos num mundo onde o temor à DEUS, à Sua lei e a Sua soberania, quase não 

existem mais e como adolescentes de DEUS temos que fazer totalmente a diferença, mostrando 

pelas nossas atitudes que não estamos dispostos a ser igual ao mundo e sim sermos iguais a JESUS.  

 Furtar e roubar dependem do momento. Não depende de classe social e muito menos de 

ter ou não estudo. Quando um caminhão carregado de frango congelado vem a capotar, não são 

necessários dois minutos para aparecer do nada uma legião de pessoas pobres e outras nem tanto 

assim para disputar a carga. As manifestações populares que tem surgido em nosso país são uma 

prova clara que a ocasião é que faz o ladrão. No fim de uma caminhada, manifestantes quebram 

vidros, arrombam portas e saqueiam lojas. Note que eles foram para a rua para protestar contra o 

roubo dos políticos e estes mesmos manifestantes entram em contradição com o discurso e se 

tornam iguais ou piores que seus colegas de Brasília.  

 Como adolescente de DEUS, você precisa manter bem fechada a sua guarda para não 

incorrer no pecado do furto, pois a tentação de ficar com o que pertence ao próximo sem que você 

não faça nenhum esforço, a não ser o de esconder o produto de seu furto, é muito grande. Lembro-

me de que eu era do tempo em que os supermercados usavam uma maquininha para etiquetar os 

preços. Nem se sonhava com etiquetas com código de barras ligadas ao estoque da loja e etc. Nesse 

tempo do passado, cansei de ver adultos trocando os preços de todas as mercadorias e como não 

havia outra forma de controlar, famílias inteiras de ladrões saiam do supermercado com produtos 

de alta qualidade por um preço irrisório. Nem sempre estes ladrões eram favelados ou moradores 

de periferia. Muitos deles eram de boa aparência e usavam roupas caras.  Como falamos no inicio, 

a ocasião é que faz o ladrão e não são os adolescentes de DEUS que irão fazer parte desse time, 

não é verdade? 

 Qual o conselho de Paulo para os que amam o furto? Veja o verso de novo e você verá a 

palavra trabalho. Trabalho foi criado por DEUS no Éden para ocupar a mente e o tempo de Adão. 

Apesar da entrada do pecado ter dificultado a execução deste trabalho em nossa vida, ainda assim 

ele é fundamental para a nossa vida nesta terra.  

 

 Mesmo na eternidade, depois que tivermos sido resgatados por JESUS, trabalharemos 

prazerosos na Nova Jerusalém. Quem furtava não furte mais, antes trabalhe para atender aos 

necessitados. Não existe desculpa nem para o furto e nem para o roubo. 
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Boas Palavras 

 Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe e sim 

unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade 

e assim transmita graça aos que ouvem. Efésios 4:29 

 Mais um dia começando na vida dos adolescentes de DEUS e posso ver pelos olhos da fé, que 

muitos destes adolescentes aprenderam a colocar DEUS em primeiro lugar em suas vidas. Estes 

meninos e meninas não conseguem mais sair de casa sem antes dobrarem seus joelhos diante do 

SENHOR, sem abrir a Palavra de DEUS e sem louvar e engrandecer o nome do DEUS de Israel. Você 

já faz parte dessa geração, que não sai mais de casa sem antes entregar o seu dia ao SENHOR JESUS? 

 Continuando a sua série de novas atitudes que os adolescentes que um dia entregaram sua vida 

ao SENHOR JESUS precisam tomar, Paulo os orienta a aprender a falar e ele começa com: Não sai de 

vossa boca nenhuma palavra torpe. O que seria uma palavra torpe?  Quem sabe uma palavra má, 

grosseira, rude, mal intencionada, ou diabolicamente falada para prejudicar e muito o seu próximo. O 

conselho de Paulo é direto e esse tipo de linguajar não é para você, pois ele fere, magoa, separa, humilha 

e destrói a auto estima de seus pais, seus irmãos, seus amigos e seu próximo. 

 Se esse tipo de linguajar não deve fazer parte de sua vida, o que você deve aprender a falar 

então? Paulo continua te orientando: E sim unicamente a que for boa para edificação. Conseguiu 

entender? Suas novas palavras devem edificar, construir, melhorar, ajudar, colaborar, aperfeiçoar a sua 

vida, a de sua família, dos seus amigos e por fim de seu próximo. 

 Outra dica excelente de Paulo para você é; Conforme a necessidade. Isso quer dizer que você 

não precisa passar o tempo todo falando, pois isso não edifica, não é necessário e não vai ajudar 

ninguém.  Se não for necessário e não for para edificar, não fale. Será muito mais sábio de sua parte e 

com certeza é melhor ficar calado do que dizer besteira que não edificam.  

 Falando em besteiras que não edificam, já se pegou contando piadas indecentes, algumas delas 

envolvendo o nome de DEUS e muitas delas contadas em pleno sábado do SENHOR? Esse tipo de 

linguajar principalmente as que envolvem o nome do SENHOR, que envergonham os anjos que nos 

acompanham diariamente, podem ser deletadas para sempre de sua vida e isso vai mostrar ao mundo 

que você realmente aprendeu as dicas de Paulo 

 Para fechar o ciclo do aprendizado sobre a arte de falar com sabedoria, Paulo complementa: E 

assim transmita graça aos que ouvem. Quando você pensa em graça, você deve pensar em algo suave, 

leve, edificante, amoroso, algo que te faça bem, que te deixe feliz e que te leve para mais perto de DEUS.  

 Que a partir de hoje as suas palavras sejam boas, edificantes, conforme a necessidade e que 

transmitam graça. Vamos juntos tentar viver essa nova realidade em nossas vidas? Que o SENHOR nos 

ajude a atingir esse ideal. 
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