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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 

DEZEMBRO DE 2017 

Você 

Porquanto, para mim, o viver é CRISTO e o morrer é lucro. Filipenses 1:21 

 Chegamos juntos ao final de mais um ano e só restam apenas trinta e uma meditações para você ler e 

um ano novo começará. Creio que janeiro e dezembro são os meses mais cobiçados pelos adolescentes, 

principalmente pelos que se empenharam nos seus estudos e passaram de ano. Curtir cada segundo das férias, 

dormir mais tarde, não ter a menor pressa para acordar, curtir filmes, seriados, shoppings, comer quanto tiver 

fome, não ter rotina para nada é o sonho dourado de todo adolescentes que teve que se disciplinar durante todo 

um ano para atingir suas metas pessoais. 

 Ao longo deste ano, meditamos em personagens bíblicos e outros históricos que viveram, mas também 

morreram por JESUS. Sim é isso mesmo que você leu. Não basta pensar em somente viver pelo JESUS que te 

salvou, é preciso se acostumar com a ideia que perto da volta de JESUS, alguns terão que depor sua vida, caso 

queiram herdar a vida eterna. Todos os discípulos de JESUS, que conviveram, que comeram, que caminharam, 

que viram os milagres, que descansaram e trabalharam com ELE ao longo de três anos e meio de ministério, 

tiveram que passar pela morte e todos a exceção de Judas, seguiram JESUS CRISTO até o fim de suas vidas. 

 Hoje você é o personagem principal dessa meditação e a pergunta que te faço é: Você conseguiu se 

apaixonar por JESUS? A quantas anda o seu relacionamento com esse JESUS que não mediu esforços para 

deixar o céu e vir morrer a pior das mortes para te salvar? Você tem se apaixonado por JESUS, pela sua igreja, 

por você mesmo, pela sua família, seu estágio, seu trabalho ou seu namorado (a)? Ou você se apaixonou pelo 

celular? 

 Como saber se você está ou não apaixonado por JESUS? Quando começamos a namorar, o que mais 

queremos na vida é passar o maior número de horas possíveis com o amor de nossas vidas. Para namorar e 

amar é preciso investir tempo. No namoro queremos estar juntos para amar, ouvir, conversar, curtir, sonhar, 

planejar e com JESUS acontece o mesmo. Se quiser se apaixonar por JESUS, vais ter que acordar mais cedo e 

procura-lo para orar, contar-lhe seus planos, seus sonhos, seus segredos, suas decepções, suas amarguras, suas 

raivas, suas vitórias, entregar seu dia nas suas mãos e louvar o SEU nome. Se você quiser saber a vontade de 

JESUS para o seu dia, você precisará abrir a sagrada Palavra de DEUS e investir tempo para ler e meditar no 

que você leu. Quando você começa o seu dia sem DEUS, sem JESUS e sem a presença do ESPIRITO SANTO 

para dirigir o seu dia, tenha a certeza que muito provavelmente você se encherá de tantas coisas para fazer que 

à noite seu corpo e sua mente estarão tão cansados, que você sequer se lembrará de seu DEUS antes de dormir. 

Quando começamos nosso dia sem DEUS, terminamos o dia sem ELE. É simplesmente lamentável, mas é a 

realidade de milhares de adolescentes cristãos.  

 Depois de colocar JESUS CRISTO em primeiro lugar na sua vida, você verá na prática como é fácil se 

apaixonar pelos seus pais, seus irmãos, seus familiares, amigos e até o seu próximo. O amor de JESUS vai 

inundar seu coração e você irá transbordar esse amor por onde você for. Nunca deixe de se apaixonar por 

JESUS. Ele não desiste de você. 

 Robinson H. Amorim 

 

editadole M 
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Meditadole 2017 

Primeiro de Dezembro 

Não Entristeçais o Espírito de DEUS 

 E não entristeçais o ESPIRITO DE DEUS, no qual fostes 

selados, para o dia da redenção. Efésios 4:30 

 Como é maravilhoso poder acordar bem cedo, ver uma cidade escura lá fora, um silêncio em minha 

casa, poder dobrar os joelhos, louvar o SENHOR e enquanto minha família ainda dorme, posso abrir a 

Palavra de DEUS e me deleitar nos ensinamentos que o meu DEUS preparou para o meu dia de hoje. 

 

 Ao ler o verso de hoje fiquei pensando como podemos entristecer o ESPIRITO de DEUS? Como 

o ESPÍRITO SANTO de DEUS pode se sentir triste e até mesmo esquecido? A Palavra de DEUS nos diz 

que todos os nossos pecados serão perdoados, menos o pecado que comentemos contra o ESPIRITO 

SANTO. Que pecado horroroso é esse? Como posso evita-lo? Que garantia você tem de que o ESPIRITO 

SANTO não te abandonou? 

 

 DEUS nos fez livres e colocou em nosso coração o direito à liberdade. Para mim os três grandes 

presentes que recebi de DEUS são: a vida, a salvação em CRISTO JESUS e a liberdade. Para mim estes três 

presentes estão interligados e não consigo separá-los. Não adiantaria eu ser livre sem vida, viver sem ter a 

certeza da maravilhosa salvação em CRISTO JESUS e viver uma vida de escravo. É por causa da liberdade, 

desse presente que DEUS me deu, que posso escolher acordar cedo para adora o meu DEUS. Por conta 

dessa liberdade posso escolher tomar um desjejum fantástico ao invés de me envenenar com um refrigerante 

e um salgado como fazem milhares de pessoas antes de chegarem ao seu trabalho.  Por conta dessa liberdade 

que escolhi fazer um concurso público há trinta e três anos atrás e para esse emprego me dirijo todo dia útil 

do ano. 

 

 Por conta dessa liberdade, DEUS me presenteou com uma linda esposa e nos presenteou com duas 

filhas que também aceitaram o sacrifício de JESUS na cruz do Calvário e ambas são extremamente felizes 

por isso. Por conta da liberdade e por conta de um verso incrível de Romanos 8, vibro ao pensar que 

“Nenhuma condenação há para os que estão em CRISTO JESUS”. 

 Um dos grandes problemas que existe na vida dos adolescentes de DEUS é que eles usam esse 

presente para fugir de DEUS em plena adolescência. Muitos adolescentes mal saíram das águas batismais e 

já estão com os pés nos lamaçais do pecado. Muitos adolescentes usam essa liberdade para se afastar do 

SENHOR, para desonra-lo através de suas atitudes, de seu modo de vestir, de se alimentar, de péssimos 

hábitos de vida e das escolhas infelizes do que vemos e do que ouvimos.  

 

 Quando escolhemos ficar mais tempo livre na internet e no celular do que com o SENHOR, 

começamos lentamente um processo doloroso de degradação moral e espiritual e desta forma entristecemos 

o ESPIRITO SANTO de DEUS. O DEUS ESPIRITO SANTO sempre está do seu lado para te indicar o 

melhor caminho a seguir e quando deliberadamente, você se recusa a ouvir a SUA voz e pretende fazer a sua 

vontade, mais e mais você mantém o ESPIRITO SANTO longe de você. Quando um adolescente de DEUS 

que um dia aceitou JESUS CRISTO como o seu salvador e SENHOR resolver abandonar os caminhos do 

SENHOR e se deliciar nos prazeres do pecado e achar isso tão bom, pode ter certeza que o ESPIRITO 

SANTO de DEUS está distante de sua vida. Quanto mais usarmos esta liberdade que DEUS nos deu de 

presente para agradarmos a nós mesmos, mas entristecemos o ESPIRITO SANTO de DEUS. Depois de 

muito interceder por nós e por tanto nos recusarmos a ouvi-lo, como um cavalheiro, ELE se afasta, não por 

vontade própria, mas simplesmente porque não O queremos mais em nossa vida. Não entristeça o 

ESPIRITO SANTO de DEUS. Recado curto e direto para sua meditação de hoje. 
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Meditadole 2017 

Dois de Dezembro 

Longe de Nós 

 Longe de nós, toda amargura e cólera e ira e gritaria e 

blasfêmias e bem assim toda a malícia. Efésios 4:31 

 Quão bom é poder ser acordado pelo ESPIRITO SANTO. Há alguns anos atrás decidi que não 

seria um celular e muito menos um despertador que me acordaria e desde então o ESPIRITO SANTO tem 

me despertado no fim da madrugada e desta forma posso ir para o meu lugar de paz antes de começar meu 

dia. Neste lugar de paz, todo dia dobro meus joelhos para dizer para o meu DEUS que ELE é o meu criador, 

o meu mantenedor, o meu Salvador. Sempre começo o meu dia exaltando e glorificando o único e soberano 

DEUS, o único que está vivo entre todos os demais falsos deuses da humanidade. 

 Quando você começa o seu dia exaltando o seu DEUS e se aproxima pela fé do trono de Sua graça, 

e ao se sentir na presença do DEUS Todo Poderoso você consegue se humilhar e pedir perdão pelos seus 

muitos pecados, é porque você e Deus estão conectados. Depois destes momentos de humilhação, você 

consegue pedir as bênçãos para o seu dia, consegue agradecer pelas que recebeu no dia anterior e ainda sobra 

um tempo para interceder pela sua família, seus amigos e o seu próximo. 

 Existem coisas, pessoas e situações em nossa vida que sempre iremos querer bem perto de nós. 

Quantos adolescentes estão sozinhos na rua e tudo o que eles mais querem é alguém para ficar perto e de 

preferência que esse alguém venha junto com comida, bebida e um cobertor. Estes adolescentes gostariam 

muito de ter alguém para ajuda-los e lhes darem um destino melhor do que as calçadas sujas e a companhia 

de ratos. Muitos adolescentes cristãos passarão três anos do ensino médio e mais quatro ou cinco de faculdade 

bem longe de seus pais. A distância entre seus pais ficou tão grande que quando eles voltam para casa, 

geralmente é para apresentar a noiva e marcar a data do casamento. Mas talvez essa tenha sido a melhor 

escolha que os pais puderam fazer ou quem sabe foi a oportunidade única de colocarem seus filhos no 

melhor colégio que sua igreja poderia proporcionar. 

 

 Segundo estatísticas bem confiáveis de fundações especializadas em adolescentes, milhares de 

adolescentes nasceram porque suas mães engravidaram aos quatorze anos e elas nunca  lembravam quem 

era o pai. Estas gerações de adolescentes cresceram ou crescerão sem a figura de um pai carinhoso, de um 

sacerdote do lar, sem nunca ter visto seu pai chegar feliz da vida com a sua mãe depois deles terem trabalhado 

um mês inteiro e poderem mostrar orgulhosos toda a compra de supermercado que eles fizeram e sempre 

trazendo o biscoito preferido de cada filho. Estes adolescentes não sabem o quão prazeroso é para um pai, 

poder tirar férias com a família numa praia de Santa Catarina, de poder levantar cedo na pousada, tomar o 

maravilhoso desjejum, depois se dirigir para a praia, voltar para casa, tomar um bom banho e levar sua família 

para o melhor restaurante da praia e degustar um filé de peixe com arroz de brócolis e salada.  

 

 Hoje, exatamente hoje, muitos adolescentes estão fugindo de guerras, deixando para trás pai, mãe, 

irmãos e amigos. Sua casa, sua escola e tudo o que era seu desapareceu e eles estão tentando chegar em 

qualquer país da Europa para serem adotados. Eles perderam algo que talvez você ainda tenha: família.  

 Na casa de muitos adolescentes de DEUS que ainda tem uma família para o apoiar, que tem um 

teto para morar, que tem três refeições para degustar, que ainda tem um pai e uma mãe casados e 

apaixonados, que ainda tem irmãos para cuidar, nestas casas não pode haver espaço nem para amargura, 

cólera, ira, gritarias, blasfêmias e malícias. Está nas suas mãos, prezado adolescente o dever de manter essas 

atitudes bem longe de você e de sua família. Que DEUS te dê forças.  
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Meditadole 2017 

Três de Dezembro 

Perto de Nós 

 Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-

vos uns aos outros, como também DEUS em CRISTO vos perdoou. Efésios. 4:32 

 Se ontem o apóstolo Paulo nos ensinou a nos mantermos afastados da amargura, da cólera, da ira, 

das gritarias, das blasfêmias e da malícia. Hoje, ele nos dá dicas de relacionamento entre você e seu próximo. 

 Eu aprendi a regra áurea de relacionamento entre nós e o nosso próximo com meu líder JESUS 

CRISTO e ELE um dia disse: “Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei-o a eles vós também”. 

Esta não é uma regra perfeita? Consegue visualizar um mundo novo, se toda a humanidade aceitasse essa 

única dica de JESUS e a colocasse em prática na sua vida? Haveria guerra entre as nações? Haveria maltrato 

de pais para com os filhos e vice-versa? Haveria briga entre patrão e empregado? Cada ser humano faria para 

o seu próximo o que ele gostaria de receber caso estivesse em seu lugar.  

 Por incrível que possa parecer é nos lares que o relacionamento entre seus membros não é bom. 

Talvez pelo fato de conviverem desde sempre uns com os outros, todos sabem de cor e salteado os defeitos 

de caráter de todos, pelo fato de muitos pais terem sido demasiado autoritários com seus filhos, por muitos 

pais terem abusados sexualmente de seus filhos o lar acaba sendo um inferno e nunca um céu. Muitas crianças 

são expulsas de casa por mero capricho de pais que sequer saberiam criar um rato e agora não tem a menor 

noção do que é criar um filho. É muito mais fácil descartar e jogar o filho na lixeira na saída do hospital do 

que assumir o dever de ser pai e mãe. 

 Como adolescente de DEUS, transformado que foi pelo precioso sangue de JESUS, você tem uma 

nobre missão e o seu desafio diário é amar verdadeiramente seus pais e seus irmãos. Quando se ama de 

verdade, quando uma família ora junta diariamente, quando convidam JESUS CRISTO para ser o pastor, o 

professor e o SENHOR de sua vida, quando abrem a Palavra de DEUS diariamente, quando louvam juntos 

então fica muito fácil entender o que é ser benigno, ser compassivo e perdoador. 

 Talvez uma das maiores virtudes do cristianismo puro e verdadeiro seja o perdão. JESUS CRISTO 

nos ensinou a importância do perdão quando falou que: Se nós não perdoarmos ao nosso próximo, DEUS 

não nos perdoará. Parou para analisar a profundidade desse ensinamento? Se você que está na adolescência 

não aprender a perdoar, você nunca será perdoado por DEUS. Forte não, mas quem disse que a Bíblia é só 

para os fracos? 

 Perdoar por sinal é uma atitude que precisa ser exercida diariamente dento do lar que se diz cristão. 

Pais e filhos se amando, se apoiando, se relacionando entre si, precisam diariamente das bênçãos do perdão, 

para irem aliviando as arestas que sempre surgem devido ao temperamento e a individualidade de cada um. 

 Perdoai-vos uns aos outros como DEUS em CRISTO vos perdoou. Mantenha sempre essa atitude 

bem perto de você, de seus pais, de sua família e de seu próximo. O perdão é a chave para a paz e a harmonia 

no seu lar. Quer viver em paz e harmonia com as pessoas que mais te amam? Então lembre-se de perdoá-

los diariamente e quantas vezes precisar, em nome do SENHOR JESUS.  
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Quatro de Dezembro 

Imitadores de DEUS 

 Sede, pois, imitadores de DEUS, como filhos amados. Efésios 5:1 

 Estou sentado numa poltrona de um quarto de hotel, na bonita cidade de Maringá, no Paraná. 

Amanhã, o SENHOR me convidou para compartilhar experiências com cento e trinta professores e 

coordenadores do Ministério da Criança da região norte do Paraná.  

Quando abri a Palavra de DEUS, perto do horário do culto de pôr do sol na sexta á tarde, me 

surpreendi com este desafio proposto pelo apóstolo Paulo para minha e para sua vida. A imitação é uma 

realidade na vida dos bebes, das crianças, dos juvenis, dos adolescentes, dos jovens e até mesmo dos adultos. 

As crianças crescem imitando as atitudes de seus pais e isso faz parte de suas vidas.  

As crianças veem em seus pais o seu modelo e enquanto não chegam à adolescência, seus pais são 

sua referência em alimentação, higiene pessoal, religião, lazer, vida familiar, vestuário e etc. Imitar seus pais 

as faze se sociabilizar mais facilmente e quando vão para a escola elas levam na bagagem os seus modelos de 

heróis - seus pais.  

Porém as crianças crescem e chegam os áureos e turbulentos anos da adolescência. Com a chegada 

da adolescência é normal uma certa independência dos pais. Com a avalanche de informações que os 

adolescentes recebem diariamente, o mundo se descortina inteiramente para eles e a forma como eles vão 

reagir às novidades é que irá determinar quem eles serão no presente e no futuro. 

Na adolescência, o apelo forte da idolatria cria neles o desejo de ser famoso, ser popular, ser livre, 

ser antenado, ser conectado e acima de tudo ser um adolescente de sucesso, mesmo que o preço a pagar seja 

alto, inclusive com a perda da própria liberdade. Sem nenhuma bagagem de vida, sem nenhum dinheiro no 

bolso para serem alguém, muitos adolescentes se enveredam bem cedo pelo mundo do crime e se tornam 

pequenos traficantes, transportando cigarros de maconha aqui, pedras de crack ali, um pouco de cocaína 

para lá e alguns comprimidos acolá. Com o fruto desse trabalho criminoso, os adolescentes irão comprar as 

roupas que seus ídolos usam, seus relógios, seus tênis, suas marcas e assim fica provado que a imitação 

funciona em plena adolescência.  

 

Nesta tentativa de viverem imitando outros, estes adolescentes perdem uma chance única de serem 

eles mesmos. DEUS nos fez únicos e quando imitamos outros, perdemos esse privilégio de sermos singulares 

e originais. DEUS nunca fez ninguém igual a ninguém e quando adolescentes querem se parecer 

desesperadamente com os seus ídolos, eles estão na verdade jogando a chance única de serem eles mesmos. 

O tempo passa, a adolescência também e eles irão chegar a juventude sem sequer saber quem eles foram na 

adolescência. Quando chegarem na juventude e lhes perguntarem: quem é você? O que gosta de fazer na 

vida? Quais os seus sonhos? Eles terão dificuldade em responder, pois eles se esconderam atrás de seus 

ídolos. 

 

Gostei do desafio de nosso verso de hoje e gostaria que você que é um adolescente que pertence 

inteiramente a CRISTO JESUS, também o encarasse como parte de seu novo estilo de vida. Que tal 

aprendermos como imitar DEUS em nossas atitudes? Como fazer isso na prática? Se você lembrar que 

DEUS é amor e que “quem não ama, não conhece a DEUS”, então o segredo para imitarmos DEUS é 

começarmos nosso dia com ELE e deixar que nossas atitudes demonstrem esse amor maravilhoso que ELE 

tem e que está disposto a nos dar diariamente.  

Imitadores de DEUS não é para qualquer um. É preciso pertencer ao SENHOR JESUS.  
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Cinco de Dezembro 

Andai em Amor 

 É andai em amor, como também CRISTO nos amou e se entregou a si 

mesmo por nós, como oferta e sacrifício a DEUS, em aroma suave. Efésios 5:2 

 Quando li nosso verso de hoje na maravilhosa Palavra de DEUS, fiquei pensando como 

adolescentes, em pleno século vinte e um, vivendo tão conectados à internet, tão presos a uma tecnologia 

que na maioria das vezes os escravizam, poderiam andar diariamente em amor? Fiquei pensando também 

como eu e minha família poderemos andar em amor, uma vez que o conselho do apóstolo Paulo é para 

todos e não só para adolescentes? 

 O segredo para andarmos em amor está na continuação do verso: como também CRISTO nos 

amou. Pronto, a receita é mais simples do que pensamos. Devemos amar a DEUS sobre todas as coisas e 

nosso próximo como a nós mesmos, pois essa foi exatamente a forma como JESUS nos amou e amou ao 

seu PAI.  Nosso líder JESUS é o nosso exemplo humano e divino do amor. Quando DEUS quis, no seu 

devido tempo, que os homens conhecessem o amor, ELE mandou JESUS CRISTO em forma humana e ao 

vermos as atitudes amorosas de JESUS conseguimos enxergar uma boa parte do amor de DEUS PAI. Se 

nos dispusermos a amar como JESUS amou e viver como JESUS viveu, teremos nossa vida transformada 

por este amor. 

 Gosto muito de aplicar os ensinamentos bíblicos para o meu dia a dia e fico pensando como deveria 

ser o dia a dia de JESUS CRISTO. Ele ficou três anos e meio convivendo diariamente com seus discípulos 

e a Palavra de DEUS nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João nos mostram em detalhes seus 

costumes de vida. É importante saber como JESUS andava e vivia em amor no seu dia a dia, pois precisamos 

aprender com ELE e imitá-lo.  

 A Palavra de DEUS nos diz em diversos versos que JESUS começava o seu dia com DEUS, o PAI. 

Pense em como isso é profundo: JESUS CRISTO, o DEUS FILHO não saía para encarar o seu dia sem 

falar com DEUS PAI. Se JESUS precisava de oração, o que você diz com relação a você? Você adolescente 

quer ter um dia incrível, quer aprender a andar em amor, quer chegar no final do dia e contabilizar as bênçãos 

alcançadas, então comece o seu dia como JESUS CRISTO começava o dele. Não saia de casa sem DEUS, 

pois o seu líder JESUS não fazia isso. 

 JESUS CRISTO assumiu a condição de um mortal ao vir esta terra e como todo mortal ELE deveria 

tomar seu desjejum, almoçar e cear à noite. O que fez diferença na vida das pessoas era o que ELE fazia 

entre as refeições. JESUS andava em amor e para isso ELE curava, pregava, aconselhava, conversava e em 

muitas situações ele até advertia. Esse amor contínuo transbordava em favor de muitas pessoas e desta forma 

ele curava, perdoava pecados (somente ELE pode fazer isso), ressuscitava mortos (somente ELE pode fazer 

isso também) e mesmo em meio a mais terrível provação, quando estava dependurado num madeiro com 

uma coroa de espinhos na cabeça, quando suas costas estavam em carne viva, ainda assim JESUS CRISTO 

orou dizendo: “PAI, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem”. 

 Ao longo de sua curta vida de adolescente de DEUS, você conseguiu vislumbrar algum líder 

religioso, algum profeta ou personagem da Palavra de DEUS que sequer tenha chegado perto de tanta 

demonstração de amor? Alguém de seu relacionamento, de sua família, já demonstrou por você um amor 

parecido com o de JESUS? Tenho certeza absoluta que sua resposta é não, pois ninguém demonstrou maior 

amor do que ELE e ELE fez tudo isso por amor a você e a mim. 

 A vida de JESUS CRISTO é a maior demonstração prática de como conjugar o verbo amar. Se 

você quiser andar em amor é só imitar a vida exemplar de JESUS CRISTO.  
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Seis de Dezembro 

Fruto da Luz e Obras da Trevas 

Pois outrora, éreis trevas, porém agora sois luz no SENHOR, 

andai como filhos da luz. Efésios 5:8 

A vida cristã é uma longa caminhada e está na mão de cada adolescente de DEUS escolher o 

caminho que quer seguir. A Palavra de DEUS sempre deixou bem claro para você que só existem dois 

caminhos: o caminho largo e o caminho estreito, os caminhos de Satanás e os caminhos do SENHOR. O 

caminho largo é o preferido dos pecadores sem DEUS e o caminho estreito é preferido dos escolhidos de 

DEUS. Saber escolher o seu caminho nesta terra vai determinar o seu futuro. Ou você colherá uma 

maravilhosa eternidade com JESUS, ou vai ter o mesmo destino de Satanás e seus anjos.  

O maior desafio diário para os adolescentes de DEUS é se manter no caminho estreito e já vou te 

dizendo que se o próprio JESUS nos disse que não era fácil seguir nessa estrada, quem sou eu para desdizer? 

Não é fácil vencer o sono e dobrar seus joelhos antes de sair para o colégio, trabalho ou estágio, não é fácil 

se manter virgem não importando se você é homem ou mulher até o dia do seu casamento, não é fácil 

escolher louvar ao SENHOR com músicas suaves e harmoniosas, não é fácil receber seu salário e devolver 

para o SENHOR os dízimos e ofertas consagradas a ELE. 

Não é fácil para ninguém se manter longe do pecado, pois o nosso inimigo sabe muito bem como 

decorá-lo e apresenta-lo lindo e maravilhoso por fora. As capas, as fitas, os perfumes, as embalagens que ele 

coloca no pecado tem um único objetivo que é te derrubar.  As tentações, que são quase um pecado, chegarão 

bem fortes nessa fase da sua adolescência e se você se deixar levar por uma delas que seja a sua derrota 

momentânea já está quase garantida. Satanás e um terço dos anjos caídos sabem que o destino deles é a morte 

eterna e desde que nosso líder JESUS ressuscitou, ele sabe que sua maquiavélica missão é levar o maior 

número de adolescentes de DEUS para o lago do fogo e do enxofre que será a sua última morada. 

Nosso verso de hoje fala de luz e fala de trevas e isso tem tudo a ver com a sua escolha. Tem a ver 

com o que você vê, com o que você ouve, com o que você come, o que você veste, com o que você lê, como 

o que você louva, tem a ver com a forma como você honra seus pais e como cuida de seus irmãos, do seu 

próximo e de como você se relaciona com DEUS. A luz e as trevas travam batalhas diárias pelo seu destino 

eterno e como cristãos que somos devemos sempre estar alerta. 

Nosso líder JESUS CRISTO disse certamente: “São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos 

forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará 

em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há, sejam trevas, que grandes trevas serão”! Mateus 6:22 e 23. 

Além desse alerta fantástico de JESUS sobre o cuidado total com o que vemos, este mesmo JESUS 

diz para você hoje uma verdade que você nunca irá se esquecer:  “Vós sois a luz do mundo”. Mateus 5: 14 e 

ELE complementa: “Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas 

obras e glorifiquem a vosso PAI, que está nos céus”. Mateus 5:15 

Luz e trevas, bem ou mal, caminho estreito e caminho largo. JESUS CRISTO ou nosso inimigo. 

Agradeça a DEUS porque um dia JESUS, a luz do mundo, chegou para sempre em sua vida e agora você 

nunca mais viverá nas trevas. Glorifique o nome do SENHOR por isso. 
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Sete de Dezembro 

Cumplices das Trevas 

 E não sejais cumplices nas obras infrutíferas das trevas, 

antes, porém, reprovai-as. Efésios 5:11 

 Muito provavelmente você já ouviu a expressão: “Os melhores perfumes estão nos menores frascos” 

e este foi o primeiro pensamento que me veio à mente quando vejo tanta sabedoria, tanto conselho, tanta luz 

vindo de uma epístola tão pequena quanto a que Paulo escreveu aos efésios.  

 Nosso verso de hoje fala de algo que talvez você como adolescente nunca tenha ouvido falar, o que 

é ser um cúmplice ou mesmo a palavra cumplicidade. Essa palavra pode tanto estar ligado a algo bom como 

também a algo muito ruim. Quando um criminoso planeja matar alguém, ou explodir uma caixa forte, 

praticar um sequestro ou mesmo assaltar um banco, dificilmente esse cidadão com propensões criminosas 

fará isso sozinho, pois ele precisará de toda uma rede de pessoas que o apoiem nessas suas aventuras. 

Algumas pessoas o levarão, outras o trarão de volta, outros serão seus olheiros e outros serão seus 

conselheiros. Essa rede de ajudantes de criminosos chama-se de cúmplice. Essa é a conotação negativa da 

palavra cúmplice. 

 Quando se fala em cumplicidade para as coisas do bem, não tem como não lembrar da figura do 

marido e da mulher e da instituição do casamento. O casamento, assim como o trabalho e o sábado foram 

instituídos por DEUS no início dos tempos e você pode confirmar o que estou lhe falando se você for abrir 

a sua Bíblia no livro de Gênesis. Tanto o sábado quanto o casamento e por conseguinte a família são santos 

ou sejam, eles foram criados por DEUS para um propósito mais do que especial. Ao instituir o sábado, 

DEUS tinha em mente que os homens precisariam parar suas atividades e deveriam se voltar nesse dia 

sagrado para o seu Criador e se lembrar de que o seu DEUS tinha criado todas as coisas. Nesse dia santo, os 

homens deveriam dar um tempo em seu trabalho para adorar a DEUS na beleza de sua santidade. Sábado 

quer dizer descanso, ou seja, um dia para você mudar de atividade e DEUS espera que seus filhos fiéis O 

adorem principalmente no dia que ELE criou para adorá-lo. Sábado, portanto, é um dia especial de adoração 

ao DEUS criador do universo. 

 Quando DEUS criou a família através do casamento de Adão e Eva, a intimidade mental, física e 

psicológica que vem através dessa união, torna esposo e esposa como cumplices um do outro. Como a 

intimidade é tanta, nada os deve separar, nada deve ser escondido, não deve haver mentiras, engano e 

nenhum pecado nojento que venha atrapalhar o amor e a transparência do casamento.  

 Todos os projetos de vida, de férias, de negócios, de lazer, de sonhos que se fazem dentro do 

ambiente do lar, tem por finalidade estruturar a família para que ela atinja seus objetos pessoais e também 

fortaleça cada um de seus membros. São tantos segredos, são tantos sonhos, tantas coisas boas que uma 

família cristã tem a desenvolver que somente a cumplicidade do marido e da mulher os impede de espalhar 

essas informações para quem quer que sejam.  

 Nosso verso de hoje é um alerta para que você que é um adolescente de DEUS nunca se envolva 

nas obras infrutíferas das trevas. Não será você como adolescente de DEUS que um dia irá aparecer na mídia 

como cumplice de crimes horrorosos, onde só o inimigo de DEUS aparecerá como vencedor.  

 Fuja do mal. Fuja dos seus falsos amigos. Não seja cúmplice de nenhuma das obras infrutíferas das 

trevas. Esse foi o recado direto da Palavra de DEUS para sua vida hoje. 
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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 Dezembro 

Livres do Álcool 

 E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, 

mas enchei-vos do ESPIRITO. Efésios 5:18 

 É muito importante e oportuno que adolescentes de DEUS, lavados no sangue do Cordeiro de 

DEUS, vivendo uma nova vida em CRISTO JESUS, tomem hoje a decisão de nunca ingerirem, nem por 

brincadeira, o maldito álcool. Existe uma discussão totalmente desnecessária sobre o consumo do vinho por 

parte de cristãos. Muitos cristãos pegam suas Bíblias e mostram que o vinho estava presente em plena 

cerimonia da santa ceia e como ela foi instituída por JESUS, eles se acham no direito de beber vinho, pois o 

próprio JESUS também bebeu. 

 Um outro argumento bem forte que os amantes do vinho usam a seu favor são as pesquisas médicas 

que comprovam que o vinho faz bem ao coração e se faz bem para o órgão mais vital do organismo, então o 

consumo do vinho não seria tão ruim. Quando queremos praticar ou mesmo justificar nossos erros, 

encontramos pretensas passagens bíblicas para isso, mas quando queremos deixar que esta mesma Palavra 

de Deus nos fale e nos mostre o que é certo e o que é errado, tudo irá ser resolvido de forma a glorificar e 

exaltar o nome do SENHOR e não para exaltar e justificar nossos erros e nossos pecados acariciados, que 

por sinal nada tem a ver com DEUS e Sua Palavra. 

 Quando a Palavra de DEUS fala em vinho, ela nos fala sobre o puro suco da vide, o suco da uva. 

Todos sabemos que quando o suco de uva fermenta, ele vira vinho devido a presença do álcool. Como 

estudantes também sabemos que quando o álcool entra na corrente sanguínea, ele se dirige ao cérebro com 

a missão de destruir os neurônios que são células nervosas. Quando o álcool atinge seu cérebro e mata seus 

neurônios o que você perdeu deles é para sempre. Não existe a menor chance de nascer novos neurônios.  

 A quem interessa que tenhamos um cérebro danificado? DEUS ou Satanás? Será que o nosso 

criador se agrada de ver seus filhos se autodestruindo ao tomarem vinho? Será que JESUS CRISTO, que 

também é nosso criador, tomou vinho com álcool, perdeu neurônios e abriu a porta para que cristãos 

fizessem o mesmo? Não seria uma incoerência de JESUS procurar a morte através do consumo de álcool, 

mesmo sendo uma pequena quantidade na santa ceia? 

 O maior interessado em mentes fracas, em neurônios mortos, em cérebros danificados com certeza 

não é JESUS e sim o inimigo dele. Não é JESUS que fica feliz com morte a precoce de seus filhos que ELE 

mesmo criou? Não é JESUS que fica feliz em ver seus filhos largados na rua, fedendo álcool, sem tomar 

banho, sem comida, sem a menor condição de higiene, pedindo esmolas para poder comprar mais álcool de 

novo.  

 Quem poder fala com muita propriedade sobre os malefícios do álcool é quem já apanhou de pai 

bêbado. São mães que já esconderam seus filhos para que o bendito marido alcoolizado não os achassem 

antes de dormir e os espancassem sem o menor motivo para isso. Quantos lares já foram danificados, quantos 

maridos já perderam seu emprego, sua vida e sua dignidade por conta de um inocente copo de vinho. O 

pecado começa suave com um vinho, aumenta a dose com a cerveja, te faz andar nos perigosos caminhos da 

vodca até levar ao consumo da cachaça. Um passo devagar atrás do outro e quando você menos perceber é 

você que estará nas ruas, comendo miséria para não morrer.  O apóstolo Paulo, como não podia ser diferente 

dos demais ensinamentos sagrados da Palavra de DEUS, deixa um recado bem claro para você nunca fazer 

uso do vinho e por tabela de qualquer bebida alcoólica que com certeza te trará um dano contínuo ao seu 

cérebro. 
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Nove de Dezembro 

Vem Louvar 

 Falando entre vós com salmos entoando e louvando de 

coração ao SENHOR, com hinos e cânticos espirituais. Efésios 5:19 

 Adolescentes e música é uma combinação perfeita. Posso dizer com certeza de que a maioria dos 

adolescentes de DEUS gostam de louvar, gostam de demonstrar gratidão ao seu maravilhoso DEUS 

entoando hinos de louvor ao seu Criador. 

 

 Ontem à noite assisti um culto musical em minha igreja em Curitiba. Um dos corais universitários 

do maior colégio adventista do mundo fez uma programação incrível e quem era a maioria dos cantores? 

Eram adolescentes recém chegados ao ambiente universitário, meninos e meninas de dezessete a dezoito 

anos, cantando com a plena força de seus pulmões, demonstrando gratidão, alegria, felicidade e esperança 

na volta de JESUS em cada acorde, em cada tom e em cada nota.  

 Ver os meninos e meninas de DEUS, que nasceram e foram criados carinhosamente pelos seus pais 

nos caminhos do SENHOR fazendo suas próprias escolhas, resolvendo seguir suas carreiras universitárias 

numa universidade adventista do sétimo dia ao invés das renomadas universidades do mundo, vê-los alegres 

e felizes foi um presente fantástico que ganhei no último dia desse mês de abril de 2017. 

 

 Nosso verso de hoje é um convite para que você adolescente incorpore o louvor a sua vida 

diariamente.  Louvar ao SENHOR só quando se está na igreja, isso é apenas formalismo religioso e não 

adoração. O louvor tem que fazer parte da sua vida tanto quanto a oração e o estudo da Palavra de DEUS e 

isso não pode ser apenas no único dia da semana que você vai a sua igreja. 

  

 Enquanto se está na adolescência, enquanto você não tem um trabalho, uma família para cuidar, 

enquanto não precisa levantar às 5:00 da manhã para pegar dois ônibus para chegar no trabalho às 8:00, é o 

momento ideal para alicerçar seus projetos de vida, de lazer, de missão e vida devocional. Seu maior presente 

enquanto se está na adolescência é o seu tempo e se você aprender com Salomão a arte de separar um tempo 

para tudo, você com certeza pode se dedicar ao louvor, ao estudo da Palavra de DEUS e à oração. 

 

 Comece hoje a louvar diariamente ao SENHOR se você ainda não tem este hábito. Além de 

simplesmente louvar ao SENHOR aceite a dica do apóstolo Paulo e louve ao SENHOR com todo o seu 

coração. Você não precisa cantar alto para impressionar o seu DEUS, mas coloque a sua mente, o seu 

coração, a sua alma, todo o seu ser, os seus melhores sentimentos enquanto você louva. 

 Estamos vivendo um novo tempo e você pode fazer parte de uma nova geração de adolescentes que 

incorporou o louvor no seu projeto diário de engrandecer, louvar e glorificar o nome sagrado do SENHOR 

JESUS.  

 Temos visto que mesmo a geração de adolescentes cristãos tem em seus celulares músicas que 

glorificam o inimigo ao invés de terem somente músicas que engrandeçam o nome do SENHOR. A pergunta 

que não quer calar é por que os meninos e meninas que se dizem do SENHOR ainda curtem, gostam e 

alguns até cantam as músicas venenosas do príncipe das trevas? Por que os adolescentes que não conhecem 

a DEUS não têm nenhuma música religiosa em seus celulares e os meninos de DEUS têm as músicas do 

inimigo nos seus? Só vocês podem responder. 

 

Este louvor pode ser pela manhã, pela tarde, enquanto você se dirige ao colégio, ao estágio, essa 

atitude irá desenvolver em você um sentimento de gratidão por pertencer ao povo de DEUS. 
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Dez de Dezembro 

Adolescentes Agradecidos 

 Dando sempre graças por tudo a nosso DEUS e PAI em 

nome do nosso SENHOR JESUS CRISTO. Efésios 5:20 

 A gratidão é uma virtude que precisa ser cultivada em cada criança, para poder já estar bem sólida 

no caráter de cada adolescente de DEUS. Na adolescência fortalecemos os atributos de caráter que nossos 

pais plantaram em nós e também incorporamos princípios e valores que não existiam em nossos lares, mas 

que graças a uma boa amizade com outros adolescentes cristãos, também passam a fazer parte de sua vida 

adolescente.  

 Gostaria de estar ao lado de cada leitor desta meditação para perguntar-lhes: Quando você acorda 

diariamente e dobra os seus joelhos diante do SENHOR, quais são os seus principais motivos de gratidão? 

Existe espaço para gratidão na sua vida devocional?  Existem tempo e espaço nas suas preces para 

agradecimentos ou sua oração é nada mais nada menos do que uma lista de pedidos ao SENHOR DEUS?

 Se eu tivesse a sua idade e minha família fosse bem tradicional, daquelas que tem um pai, uma mãe 

e irmãos, eu agradeceria pela bênção divina que é ter uma família tradicional. Milhões de adolescentes não 

tem mais família tradicional e exatamente por isso o convívio com o pai, o chefe da casa, o líder, o provedor 

de todas as bênçãos para a manutenção da família, o homem que coloca a família no carro e os leva para 

passar dez dias de férias na praia ou no campo, ficou extremamente prejudicado. Quando o pai cristão não 

se faz mais presente, falta o sacerdote do lar chamando a esposa e filhos para o culto familiar, falta a referência 

masculina para resolver os problemas que cabe somente a ele resolver e o modelo de homem de DEUS no 

lar. 

 Se eu tivesse a sua idade, eu agradeceria diariamente por ter uma casa para morar, uma cama para 

dormir, quem sabe um quarto só para mim. Eu dormiria agradecido por ter roupas no armário, cobertor, 

escova e pasta de dentes, shampoo, condicionador e desodorante.   Se eu tivesse a sua idade, eu 

agradeceria diariamente pelo trabalho e pela renda que meus pais trazem diariamente para a casa. Graças ao 

trabalho deles é que eu conseguiria ter uma vida maravilhosa. Eu agradeceria em minhas orações por cada 

sapato, camisa, gravata, terno e até mesmo por cada coberto que ganhasse. A imensa maioria dos pais tem 

uma vida de mero sobrevivente enquanto se empenham para te dar o melhor. Se você der uma olhada nas 

suas roupas e nas roupas deles, você verá que geralmente a sua é melhor. Se você der uma olhada nos sapatos 

deles e nos seus, você verá que eles são bem pobres perto de você que é rico em pares de sapatos. 

 Seu eu tivesse a sua idade, eu ajoelharia diariamente para agradecer a maravilhosa salvação que há 

no nome do SENHOR JESUS. Aproveitaria também este momento de oração para agradecer a DEUS pelos 

pais que me deu, pois foram eles que um dia me apresentaram JESUS CRISTO e por ELE ser o SENHOR 

dos senhores da minha vida.  

 Se eu tivesse a sua idade, eu agradeceria diariamente ao meu DEUS por poder ter uma igreja para 

ir às quartas-feiras, aos sábados e aos domingos de noite. Agradeceria pelos inúmeros ministérios que ela tem 

para me ajudar a desenvolver os dons que DEUS me deu, agradeceria pelos muitos amigos adolescentes que 

acreditam nas mesmas coisas que eu acredito e tem a mesma esperança que eu tenho. Agradeceria pelos 

acampamentos, pelos cultos, pelas mensagens e por toda a santidade que existe quando nos aproximamos 

do SENHOR.  

 

 Eu também agradeceria pela esperança que o próprio JESUS implantou em meu coração ao 

prometer voltar novamente a esta Terra e a bênção da vida eterna que ELE nos outorgará.  
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Onze de Dezembro 

O Lar Cristão 

Maridos, amai vossa mulher como também CRISTO amou a 

igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25 

A Palavra de DEUS tem todos os ensinamentos necessários para nos capacitar a viver bem nessa 

Terra. Seus ensinamentos foram escritos por homens inspirados por DEUS e somente DEUS sabe o que é 

melhor para cada um de nós os seus filhos. 

O capítulo cinco de Efésios entre os versos 22 a 33, contém instruções dadas por Paulo ao casal 

instituído por DEUS para criar a família: marido e mulher. Esse é o plano de DEUS para a formação de um 

lar e qualquer variação desse ideal instituído por DEUS são meros planos de homens e mulheres que não 

querem se submeter aos planos infalíveis de DEUS. 

Estes versos de Efésios contêm declarações fortes e impactantes tanto para os homens de DEUS 

como para as mulheres de DEUS e é muito importante que você que ainda está na adolescência saiba o ideal 

de DEUS para a formação de uma família, pois no futuro, ou seja daqui há uns quinze anos no mínimo, 

creio que você também já terá estruturado a sua própria família. 

 

A família é a base da sociedade e se a nossa sociedade está ruim é porque nossos lares estão ruins. 

Devido a pressão financeira que o capitalismo nos impôs, o mundo material gira em torno de dinheiro e se 

os dois pais têm que trabalhar, pois senão as contas de sua casa não fecham, quem são os maiores 

prejudicados nessa história? Os filhos, pois desde os quatro meses de vida os pais já têm que levar um pobre 

ser para uma escola para ser educado por pessoas que, na maioria das vezes, ainda nem tem os seus próprios 

filhos para educar.  Quando este pobre ser chega em casa depois de dez horas na escola, ela quer tomar um 

banho, comer e dormir e não sobra tempo desde pequeno para ter relacionamento com seus pais. Consegue 

ver que a base já está ruim desde o nascimento dos filhos? Os pais que geralmente ganham mais não podem 

parar e muitas mães também não querem parar para dar atenção aos filhos e assim caminha a humanidade. 

 

Se existe um verso muito difícil de digerir por parte das mulheres é Efésios 5:22: “As mulheres 

sejam submissas ao seu próprio marido, como ao SENHOR”. Muitos homens machistas amam somente a 

primeira parte desse verso e sempre se esquecem da parte final onde se lê: como ao SENHOR.  

Nos tempos bíblicos o homem era o todo poderoso e como as mulheres sequer tinham voz ativa, 

foi preciso DEUS enviar JESUS CRISTO para começar todo um processo de valorização das mulheres. 

Nosso líder JESUS CRISTO com sua vida, seu exemplo, seus ensinamentos e seu relacionamento com 

diversas mulheres ao longo de seu ministério, foi o líder que valorizou as mulheres e a colocou no patamar 

de onde nunca deveriam ter saído que é a de igualdade com o esposo. 

 

Quando fui pedir minha esposa em namoro ela me disse que aceitaria desde que eu fosse o segundo 

homem da sua vida, pois JESUS CRISTO era e sempre seria o primeiro homem de sua vida. Aceitei de boa 

o meu lugar na vida dela e por isso nos mantemos casados há vinte e nove anos.  É importante que submissão 

não seja entendido como anulação de vontade e liberdade para discordar do esposo, pois o casamento não 

é uma ditadura do marido e sim um relacionamento entre duas pessoas que se amam e que amam a JESUS 

CRISTO antes de tudo. Se a submissão por amor a JESUS e ao marido é a parte da esposa, a parte do 

marido é amar a sua esposa mais que o seu trabalho, que o seu carro, seu apartamento, seu time de futebol 

e sua reserva financeira.  

Conseguiu entender a missão de seu pai e de sua mãe dentro de seu lar? Ore por eles. 
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Doze de Dezembro 

Casamento 

 Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá a 

sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Efésios 5:31 

 Quando você viu o título de nossa meditação de hoje, você deve ter se perguntado: por que eu 

preciso aprender sobre algo que ainda está tão distante de mim? Estou trazendo esse assunto, pois como 

adolescente de DEUS você precisa saber o que a Palavra de DEUS diz sobre o conceito bíblico de casamento 

e família. Estamos vivendo no final do tempo do fim e nossa sociedade moderna e pecadora criou seus 

diferentes tipos de família para se adaptarem ao estilo de vida pecaminoso que eles estão vivendo e, portanto, 

é muito oportuno que você saiba exatamente o que DEUS pensa a respeito de casamento e família. 

 

 O segundo motivo pelo qual é importante que você saiba o conceito bíblico de família e casamento 

é porque você só é quem você é porque seu pai e sua mãe um dia deixaram a casa de seus pais e resolveram 

fundar a família deles e você é a expressão exata do amor de seu pai pela sua mãe e vice-versa.  

 Como adolescente de DEUS você precisará se posicionar sobre muitos assuntos ao longo de sua 

vida e sua opinião às vezes será a voz de DEUS, a voz da verdade e a voz da Palavra de DEUS no meio de 

trevas morais e espirituais e por isso é importante que você saiba o que diz a Palavra de DEUS sobre este 

assunto. 

 

 Quando o assunto for a origem do casamento, você só precisa abrir a sua Bíblia em Gênesis para 

mostrar ao mundo que o seu DEUS é um DEUS criador e ELE fez Adão do barro e Eva de uma costela de 

Adão. Você só precisa se preparar emocionalmente para ser ridicularizado, ser chamado de fanático, ser 

considerado radical, ser considerado uma pessoa fora da realidade, ser considerado fora da casinha, louco e 

até ingênuo. Mas como cristão que você é, você não pode abrir mão de sua fé, pois como você mesmo deve 

lembrar sem fé é impossível agradar a DEUS.  

 O primeiro casal e o primeiro casamento vieram do SENHOR e, portanto, se existe alguém que 

deve torcer para que casamento e família deem certo, com certeza esse alguém é o SENHOR. Se família não 

fosse algo bom para abençoar os pais, as mães e os filhos, então DEUS não teria criado. Nosso DEUS é 

sábio demais para errar e então sempre que você for chamado a se posicionar sobre casamento basta dizer 

que casamento e família são ideias divinas e não humanas. 

 

 Nosso verso de hoje é muito usado nos casamentos de cristãos e ele contém a definição simples e 

fácil sobre casamento. Conforme nosso verso de hoje é o homem que tem que sair de casa, se unir a sua 

mulher e se tornarem uma só casa. Tem que haver separação física dos pais. O casal deixa a casa dos pais e 

desta forma tem liberdade para montar a sua família e realizarem seus sonhos sem que seus pais tenham que 

lhes orientar mais uma vez. Sair de casa não quer dizer abandonar os pais e só lhes convidar para almoçar 

num restaurante no dia dos pais e das mães. A missão de honrar os pais é até o dia da morte deles ou sua, 

mas quando se casa, quando se sai de casa para se montar sua própria família, o casal agora resolve em 

comum acordo apenas deixar entre eles todos os problemas, as derrotas, os sucessos, os planos para o 

presente e para o futuro.  

 

 Quando se casa, as grandes questões envolvendo a nova família são resolvidas a dois. Isso é 

casamento. É a voz da liberdade e autonomia que finalmente chegou na sua vida e na de sua esposa(o). Não 

existe uma terceira voz a não ser que ambos aceitem ajuda de quem quer que seja. Conforme nosso verso e 

para que você nunca mais esqueça: “Deixará o homem, seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e se 

tornarão os dois uma só carne”. DEUS chama isso de casamento.  
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Treze de Dezembro 

Deveres dos Filhos 

 Filhos, obedecei vossos pais no SENHOR, pois isto é justo. Efésios 6:1 

 Quando o assunto é família, uma coisa tem que ficar bem claro: qual será a função do pai, da mãe 

e dos filhos? Qual será a parte que cada um deve cumprir para que a família seja um sucesso? Quem já foi 

membro do Clube dos Desbravadores, ligado à Igreja Adventista do Sétimo Dia, sabe que na lei deste 

agrupamento está bem claro que o Desbravador deve cumprir fielmente a parte que lhe corresponde. 

Quando se sabe o que se deve fazer e todos fazem, é muito provável que tudo sempre dê muito certo. Com 

a família não é diferente.  

 Um dia e isso talvez tenha acontecido em plena adolescência de seus pais, eles se viram, 

conversaram, começaram a namorar, oraram, leram, se informaram, deixaram que DEUS dirigisse a vida 

deles, estabeleceram uma série de planos, sonhos e projetos e depois de muito conversarem, decidiram que 

iriam se casar e fundar sua própria família. 

 A vida tem muitos projetos, mas nada é tão desafiador como o casamento. Você foi criado de um 

jeito, em uma determinada família, com gostos e hábitos totalmente peculiares aos de seus pais e do nada 

você acaba se apaixonando perdidamente por uma outra pessoa totalmente diferente de você, com outros 

hábitos, com outra família, com outras tradições e por fim vocês resolvem unir seus destinos e fazer tudo dar 

certo. Não é nada fácil fazer os ajustes no início, mas quando DEUS faz parte de sua vida, da vida de seu 

namorado(a), noivo(a) ou esposo(a), tudo vai se encaixando e a tendência é a sua família acabar sendo uma 

referência para as mais novas. 

 Pergunte aos seus pais para ter certeza, mas entre o primeiro olhar até a troca de alianças diante de 

DEUS, de várias testemunhas e seus amigos, isso dever ter levado alguns anos, ou seja, não se casa da noite 

para o dia movido pelo amor, pelo impulso ou pela paixão. Não pense que seus pais decidiram casar num 

domingo e no domingo seguinte tudo estava pronto para selar a sua união.  

 Para que uma família cristã de certo é preciso que ambos pertençam ao SENHOR, leiam juntos a 

Palavra de Deus, orem muito mais do que oravam quando eram apenas amigos, leiam livros que falem de 

relacionamento, namoro e casamento. Chegar ao casamento sem base, sem conhecimento, sem estrutura, 

sem apoio é colocar em risco toda a felicidade da sua vida.  

 

 Família é uma ideia divina e um projeto humano que precisa ser bem construído para dar certo. O 

apóstolo Paulo define em nosso verso de hoje a sua função como filho e seus pais também cumpriram essa 

missão enquanto eles moravam com seus avós: obedecei aos vossos pais no SENHOR, pois isto é justo. 

Obedecer no SENHOR é sempre cumprir o que seus pais exigem de você, desde que seus pedidos e 

clamores não contrariem os claros princípios bíblicos e sagrados que exigem que DEUS esteja sobre todas 

as coisas e inclusive dos seus pais. Se seu pai exigir qualquer coisa que venha te impedir de observar qualquer 

um dos dez mandamentos da lei de DEUS, então você estará desobrigado de prestar pronta obediência aos 

seus pais, pois as exigências da lei de DEUS são superiores as regras e mandamentos de seus pais. 

 

 Para reforçar esse ensinamento, JESUS CRISTO, seu líder, seu salvador e SENHOR falou as 

multidões que sempre O ouvia de que se alguém amasse mais aos seus pais do que a ELE, não era digno 

dele. Conseguiu ver como é importante que você priorize obedecer a JESUS, antes mesmo de seus pais? 

Conseguiu enxergar JESUS CRISTO no topo de sua lista de prioridades e logo depois dele vem seus pais? 

 Para que você se dê bem com seus pais se disponha a obedecê-los, mas no SENHOR.  
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Quatorze de Dezembro 

Mandamento para os Pais 

 E vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os 

na disciplina e na admoestação do SENHOR.  Efésios 6:4 

Existem versos na Bíblia que todos amamos. Podemos dizer que o Salmo 23 é um dos mais queridos 

e admirados da Palavra de DEUS. E o que dizer do resumo da Bíblia em João 3:16? Se folhearmos nossas 

Bíblias iremos encontrar muitos versos que marcaram nossa história com DEUS e eles estão lá sublinhados 

de vermelho para chamar nossa atenção sempre que passarmos por lá. Agora se existe um verso muito amado 

pelos adolescentes do planeta Terra com certeza é o nosso verso de hoje. Como eles usam esse verso na hora 

de negociar com os pais, como eles sabem de cor esse verso quando os pais vêm com ordens, ordens e mais 

ordens, como os adolescentes sabem usar essa ferramenta poderosa a seu favor quando os pais vêm com 

quatro pedras na mão para cima deles. 

Quando existe qualquer atrito na relação entre pais e filhos cristãos, os pais sabem de cor Efésios 

6:1 e falam de cor para seus filhos: Filhos, obedeceis vossos pais e esquecem propositadamente as palavras 

“no SENHOR”, pois muito do que alguns pais exigem de seus filhos não está de acordo com a perfeita 

vontade de DEUS conforme escrito na Sua Palavra. 

Por outro lado, os filhos também só falam a parte que lhes interessa em Efésios 6:4 e já vi muitos 

adolescentes marcando em vermelho somente a parte do verso que vai até a palavra ira. São os pais tentando 

impor sua autoridade juntos aos filhos com a Bíblia na mão e a parte do verso que lhes interessa e os 

adolescentes de DEUS se defendendo com a parte que lhes interessa e uma Bíblia no meio do caminho 

servindo de munição para os dois lados. 

Agora vamos confessar: se existe uma raça que sabe provocar de graça a ira dos filhos são os pais e 

se isso não fosse uma verdade bem definida e comprovada ao longo de séculos, o apóstolo Paulo não 

colocaria esse conselho na Palavra de DEUS. Então essa provocação não é coisa de seu pai e nem de seu 

avô, isso vem desde o tempo em que Eva já provocava Caim e Abel. 

Seus pais têm inúmeras pressões e responsabilidades nesta vida e fazer de você uma pessoa honrada, 

digna, honesta, transparente e ainda por cima cristã com certeza é a missão mais espinhosa que eles terão 

que cumprir ao longo de toda a vida deles. Muitos pais têm sérios problemas de relacionamento 

principalmente com os seus superiores na hierarquia da empresa e muitas vezes eles trazem essas desavenças 

para dentro de casa. Você está tranquilo no seu quarto ouvindo uma música cristã, preparando seu espírito 

para fazer o seu culto pessoal e do nada seus pais chegam com seus problemas não resolvidos de trabalho, 

abrem a porta e te perguntam na maior cara dura, que tipo de lixo você está ouvindo?  

 

Sabe como a Palavra de DEUS chama esse comportamento de seus pais? De provocar a ira de 

vossos filhos e isso te deixa muito mal. Quando você tenta explicar que é uma música cristã e que você estava 

quase pronto (a) para abrir a Palavra de DEUS, seus pais simplesmente fecham a porta na sua cara e você 

ainda pergunta para si mesmo o que você estava fazendo de errado. Se você sair e tentar tirar satisfações com 

eles, será pior, portanto é hora de ficar quieto no seu canto e esperar que o estresse que tanto assola a maioria 

dos pais passe urgente e a paz volte a reinar em sua família. Quando os adolescentes são sábios, eles ficam 

no seu canto, mas a grande maioria fica revoltada com a atitude dos pais, você se descontrola e até tudo se 

normalizar e seus pais tiverem a capacidade de lhe pedir perdão, o clima em casa pode ficar ruim por muitos 

dias. Existem regras para filhos e hoje você aprendeu a principal regra para os pais.  
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Robinson H. Amorim 

Adole Brasil 

Segunda Semana 

Descreva aqui o seu 

apaixonar-se por Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

_______________________________________
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_______________________________________
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_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

___________________________ 

 

editadole  
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Quinze de Dezembro 

Patrão e Empregado 

 Quanto a vós outros, servos, obedecei vosso senhor segundo a carne com 

temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a CRISTO. Efésios 5:6 

 A escravidão é a condição social que mais trouxe estragos a autoestima dos seres humanos ao longo 

de toda história de nosso planeta. A grande maioria dos escravos não tinha direito a nada e nos tempos do 

apóstolo Paulo muitos cristãos eram escravos. Veja que situação complicada não é verdade? Espiritualmente 

eles eram livres, eles haviam aceitado JESUS CRISTO como seu salvador e SENHOR, seus pecados haviam 

sido perdoados, eles cantavam diariamente da maravilhosa salvação que há no nome de JESUS, mas quando 

eles acordavam ou iam dormir, eles viam as algemas que os prendia aos troncos e creio que eles deviam 

chorar diariamente por estarem provisoriamente nessa condição. 

 Paulo escreveu nosso verso de hoje a estes escravos e os estimulou a obedecer a seus senhores com 

temor e tremor como a CRISTO. Do mesmo jeito que Paulo orientou os filhos a obedecerem aos seus pais 

no SENHOR, os escravos também deveriam obedecer aos seus patrões no SENHOR. Isto quer dizer 

quando os patrões pedissem ou impusessem algo que fosse claramente contrário a um: “Assim diz o 

SENHOR”, então esse seria o único motivo para eles não obedecerem aos seus patrões. 

 Paulo continua orientando os escravos cristãos: “Não servindo a vista como para agradar aos 

homens, mas como servos de CRISTO fazendo de coração a vontade de DEUS, servindo de boa vontade 

como ao SENHOR e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso 

outra vez do SENHOR, quer seja servo, quer livre”. Efésios 6:6-8. 

 O recado de Paulo para os escravos era bem claro e para aliviar o fardo que existia sobre eles, Paulo 

os recomendava a servirem de boa vontade como se estivessem servindo ao SENHOR. É importante que 

você adolescente de DEUS entenda que vai chegar o seu dia de trabalhar. Um dia você, irremediavelmente, 

irá encarar um trabalho numa empresa, ou será o seu próprio patrão, mas a tendência normal da vida é que 

primeiro você seja um empregado e depois que tiver tempo de trabalho e dinheiro para empreender o seu 

próprio negócio, ai sim você se aventuraria. 

 Seus pais que já trabalham há anos no mercado podem te dar dicas interessantes para evitar atrito 

com o seu futuro patrão, mas podemos destacar a parte que cabe a você. Como cristão você sabe que o nosso 

DEUS é o dono de todos os recursos e então quando chegar a sua hora de trabalhar comece agradecendo a 

DEUS a bênção de ter um trabalho. Hoje em nosso país estamos beirando a quinze milhões de 

desempregados. Se todos fossem casados e tivessem dois filhos, esse número multiplicaria para sessenta 

milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, dependendo de igrejas, entidades governamentais, 

seguro desemprego ou bolsa família para sobreviver.  

 

 Patrões gostam de funcionários responsáveis, que chegam no horário, que não fazem corpo mole, 

que estejam com a agenda aberta para eventuais horas extras, que sejam honestos (virtude essa quase 

inexistente em nossos dias), que sejam íntegros, que não mintam e muitas empresas bem modernas não 

contratam mais empregados que bebam ou fumem. Os patrões gostam de apoiar os funcionários que vestem 

a camisa de empresa e que estejam dispostos a fazer além do que os funcionários medíocres já fazem. 

 

 Quando chegar sua vez de encarar o mundo do trabalho, lembre-se de que seu emprego e é um 

presente do SENHOR e esteja disposto a obedecer ao seu patrão, sempre no SENHOR.  
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Dezessete de Dezembro 

A Armadura de DEUS II 

Quanto ao mais, sede fortalecidos no SENHOR e na força do seu 

poder. Efésios 6:10 

O primeiro conselho que o apóstolo Paulo te dá antes de você começar a usar a armadura de DEUS para 

se defender dos ataques do inimigo está em nosso verso de hoje: “Quanto ao mais, sede fortalecidos no SENHOR 

e na força do seu poder”. Conseguiu ver claramente neste verso de onde deve vir à força e o poder para sua vida? 

Conseguiu vislumbrar a quem você precisa procurar para obter a força espiritual necessária para enfrentar as forças 

ocultas das trevas?  

 

Tenho certeza absoluta que você leu a palavra do SENHOR. É convivendo com ELE, é buscando-O tão 

logo seu dia comece, é dobrando os joelhos e abrindo a sagrada Palavra de DEUS diariamente, é confessando seus 

pecados e intercedendo por sua família e amigos diariamente que você terá poder para enfrentar os ataques de 

Satanás. Muitos adolescentes, talvez a imensa maioria destes meninos e meninas, não tem relacionamento com 

DEUS ao longo de toda a semana e resumem sua busca de poder a uma hora que ficam sentados em suas classes 

de escola sabatina ou dominical sequer prestando atenção no que está sendo ensinado e mais preocupado com as 

mensagens que chegam no seu Whats App. Como ser fortalecido no SENHOR se a grande maioria sequer O 

conhece? 

O apóstolo Paulo nos diz no verso 12 que a sua luta como adolescente de DEUS não é algo local e 

pequeno. A guerra, a batalha, a luta, os desafios são muito, mais muito maiores do que pensamos. Existe todo um 

império do inimigo, todo um líder que foi expulso do céu, acompanhado de um terço de todos os anjos do mundo 

tentando de todas as formas possíveis te destruir, te tirar dos caminhos de DEUS, te livrar do caminho estreito e 

te levar para o caminho largo dos prazeres do pecado. O fim de tudo já está escrito e quem permanecer do lado 

do inimigo e abandonar voluntariamente os caminhos do SENHOR terá a morte eterna como pagamento.  

 

Veja a dimensão da sua luta em Efésios 6:12: “Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne e sim 

contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do 

mal nas regiões celestes”. Você conseguiu ver contra quem você, adolescente de DEUS está lutando? Você sabe 

que por pertencer a JESUS, você é alvo diário das tentações do inimigo e de todas as legiões de demônios do mal? 

Você pensa que nosso inimigo está preocupado com os que vivem no mundo do pecado, das drogas e das orgias 

sexuais? Você acha que ele tem pena dos adolescentes que morrem diariamente nas cracolandias da vida? Satanás 

está muito preocupado com os que são dele? Claro que NÃO. Ele quer os adolescentes santos de DEUS que 

andam nos caminhos do SENHOR, que estudam diariamente a Sua Palavra, que passaram pelas águas do batismo 

e que entregaram sua vida ao SENHOR JESUS. Ele quer os adolescentes que um dia lavaram suas vestiduras sujas 

no sangue do Cordeiro e hoje são novas criaturas em CRISTO JESUS. Ele está muito interessado em você, em te 

desviar da salvação e de entregar de bandeja para os caminhos da perdição e do pecado. 

 

A sua luta não é uma briguinha de namorado e namorada. Satanás decididamente quer você do lado dele 

e de seus demônios, mas para azar dele você já escolheu pertencer inteiramente a CRISTO JESUS e é exatamente 

por essa sua escolha que sua vida foi transformada, que seus ouvidos já não ouvem mais as músicas da serpente, 

que seus olhos não veem mais o lixo demoníaco que é exibido nos filmes de cinema e nos seriados. O segredo 

para permanecer nos caminhos do SENHOR é sermos fortalecidos por ELE e na força DELE. Quanto mais perto 

estivermos de DEUS, mais longe estaremos de nosso inimigo, pois onde DEUS está nosso inimigo não chega perto 

e ao som da mais débil oração todo o exército de Satanás treme. Amém por isso. Louvado e engrandecido seja o 

nome do SENHOR. Ore e mantenha nosso inimigo bem longe de você. 
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Dezoito de Dezembro 

A Armadura de DEUS III 

 Portanto, tomai toda a armadura de DEUS, para que possais resistir no 

dia mal e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios 6:13 

 Este é mais um conselho para sua vida de adolescentes transformado pela maravilhosa graça do 

SENHOR JESUS: você precisa tomar a armadura de DEUS para poder resistir no dia mal.  

 Resistir é uma palavra forte e ela não se faz presente na vida dos fracos. Os fracos geralmente não 

resistem a nada. Os fracos balançam com qualquer vento, assustam-se com qualquer barulho, caem em 

qualquer buraco e geralmente não resistem a menor mudança de temperatura. Os fracos espirituais sempre 

estão cedendo aos ataques do inimigo, sempre ouvem as músicas da serpente, sempre estão assistindo filmes 

e seriados onde ele e suas hostes demoníacas são idolatradas, eles sempre fogem dos ensinamentos da Palavra 

de DEUS, pois os fracos querem distância de DEUS PAI, DEUS FILHO e DEUS ESPÍRITO SANTO.  

 O SENHOR DEUS de Israel mandou, entregou, enviou, doou, cedeu seu FILHO único para 

morrer por você adolescente de DEUS e te colocou neste mundo para ser um representante SEU e para 

permanecer do lado de JESUS é preciso resistir. Os ataques mortais do inimigo virão e você vai precisar se 

defender.  

 As armas de DEUS estão à sua disposição e hoje chegou o momento de você saber que armas são 

essas. Vamos continuar lendo Efésios 6:14: “Estai, pois, firmes cingindo-vos com a verdade e revestindo-vos 

com a couraça da justiça”. Verdade e justiça são as duas primeiras armas espirituais que compõe a armadura 

de DEUS. É simplesmente inadmissível que adolescentes de DEUS que tiveram sua vida transformada pelo 

sangue de JESUS tenham o péssimo hábito de mentir. Os adolescentes de DEUS precisam ser verdadeiros, 

pois a verdade é a base de qualquer relacionamento. Imagine se nosso DEUS mentisse. Como nós 

poderíamos adorar um DEUS que mente? Como acreditar nos seus pais se eles mentissem para você? Como 

começara um namoro cristão, onde namorado e namorada são mentirosos? Você namoraria com alguém 

rico, bonito e mentiroso? Estaria bom para você andar com alguém desse nível? 

 

 O pai da mentira é Satanás e quem pertence ao SENHOR fala a verdade, precisa viver a verdade, 

ser um adolescente verdadeiro, não falso, não fingido, honesto, transparente e confiável. A justiça que deve 

ser vestida por você, que deve te cobrir totalmente não é a sua e sim a justiça de CRISTO, pois os seus atos 

de justiça humana são falhos e não são confiáveis, por isso é que você precisa acordar diariamente e pedir 

que a justiça de CRISTO te cubra e te proteja ao longo de seu dia. Essa virtude de JESUS, a justiça DELE, 

passou a estar a sua disposição quando você abandonou o mundo e seus maus caminhos para se tornar um 

adolescente inteiramente de CRISTO JESUS quando passou pelas águas e aceitou ali a SUA justiça. No dia 

de seu batismo você foi justificado e seus pecados passados foram perdoados e esquecidos em nome do 

SENHOR JESUS. 

 

 O terceiro item da armadura está em Efésios 6:15: “Calçai os pés com a preparação do evangelho 

da paz”. Onde seus pés te levarem, lá estará você, um embaixador do rei de universo, posicionado do lado 

do SENHOR para transmitir as boas novas da salvação em CRISTO JESUS. Quando você transmite as 

verdades do evangelho de JESUS a quem quer que seja você está transmitindo paz, pois a verdadeira paz só 

tem as pessoas que se encontram com CRISTO. Verdade, justiça de CRISTO e paz são apenas os três 

primeiros itens da armadura. Mas o apóstolo Paulo nos diz que a armadura de DEUS tem outras armas a 

sua disposição. Amanhã tem mais. 
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Dezenove de Dezembro 

Armadura de DEUS IV 

 Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis 

apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6:16 

 Além da verdade, e JESUS é a nossa verdade, além da justiça, e JESUS é a nossa justiça e além da 

paz, pois JESUS também é a nossa paz, o apóstolo Paulo fala-nos da importância da fé como um escudo a 

nos proteger dos ataques do inimigo. 

 A fé é algo tão forte, tão poderoso e tão necessário na vida dos adolescentes de DEUS que a própria 

Palavra de DEUS nos diz que “sem fé é impossível agradar a DEUS”. Conseguiu ver o peso da fé no seu 

relacionamento com DEUS? Simplesmente você não conseguirá agradar o teu DEUS sem ela. Sem ela você 

não consegue acreditar em mais nada do que está escrito na Palavra de DEUS, sem fé você não consegue 

dobrar os seus joelhos toda manhã diante do SENHOR e depois levantar daquele lugar de paz com a plena 

certeza de que suas preces foram ouvidas. 

 É a fé na pura Palavra de DEUS, é a fé plena de que o seu DEUS é o seu DEUS criador, DEUS 

salvador e DEUS mantenedor que irá te proteger como um escudo quando seus colegas e professores ateus, 

curtirem com a sua cara te achando ingênuo demais para acreditar na Bíblia e na criação e não na evolução. 

Quando isso acontecer, você irá se lembrar de que o escudo da fé é que te protege dessas acusações e 

brincadeiras nada agradáveis. Esse escudo te protegerá contra os ataques do inimigo e seus seguidores e te 

fará ficar mais fiel ainda ao seu DEUS. 

 Mas para a sua cabeça, seu cérebro, sua mente, o centro de todos os seus pensamentos, qual a 

proteção de DEUS para tão importante órgão? Veja o que o apóstolo Paulo te diz: “Tomai também o 

capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de DEUS”. Efésios 6:17 

 O capacete da salvação é para dar a certeza diária que você já está salvo em CRISTO JESUS e desta 

forma nenhum ataque do inimigo, através de ideias novas e pensamentos estranhos, irá te afastar da 

maravilhosa salvação que há no nome do SENHOR JESUS.  Para contra-atacar o nosso inimigo que vem 

doutrinas totalmente contrárias a Palavra de DEUS, nossa arma mais poderosa é a própria Palavra de DEUS 

e se você como adolescente alimenta sua mente diariamente com esta Palavra e também comunga com o 

DEUS da Palavra, então nada e ninguém poderão te enganar. Por mais que nosso inimigo tente nos derrubar, 

se estivermos ligados a Palavra de DEUS e ao DEUS da Palavra ele não conseguirá. 

 Para fechar o arsenal das armas que DEUS colocou a nossa disposição temos ainda:  “Como toda 

oração e súplica, orando em todo o tempo no ESPÍRITO e para isto, vigiando com toda a perseverança e 

suplica, por todos os santos”. A oração e as súplicas são mais duas armas que o SENHOR DEUS deixou a 

sua disposição para você se defender dos dardos inflamados do maligno. A oração é uma arma poderosa, 

pois você se conecta direto a fonte de poder que é o próprio DEUS.  Quando você se curva diante do 

SENHOR, se prostra ajoelhado diante do Criador dos céus e da terra, você reconhece a sua impotência de 

pecador diante de um DEUS santo e abre seu coração a DEUS como se estivesse falando com o seu melhor 

amigo. Nestes momentos únicos de oração, você se esquece do relógio, do celular, do notebook e resolve 

investir em relacionamento direto com o seu DEUS todo poderoso. Nestes momentos incríveis, você suplica 

a DEUS o perdão diário de seus pecados, você ora, você chora, você pede, você agradece e você intercede. 

Quando você investe tempo em oração, a qualidade de seu relacionamento com DEUS melhora e muito. 

Aprenda a se defender com as armas de DEUS.  
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Vinte de Dezembro 

Embaixadores de CRISTO 

 Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em CRISTO eu 

seja usado para falar, como me cumpre faze-lo. Efésios 6:20 

 Daqui a uns cinco anos você adolescente apaixonado por JESUS, muito provavelmente, estará 

começando a marcar a sua presença no mundo do trabalho, se é que você já não chegou lá. Muito 

provavelmente você deverá estar só estudando, mas com certeza você já deve sonhar com o dia em que irá 

estar se deslocando para o seu ambiente de trabalho e depois de vinte e dois dias úteis de muito empenho 

vislumbrar a cor de seu primeiro salário. Nunca antes desse momento histórico na sua vida, você viu tanto 

dinheiro na sua mão, podendo fazer o que quiser do fruto de seu trabalho. 

 Qual a grande vantagem do trabalho em relação ao estudo? A meu ver quando se trabalha, os frutos 

desse trabalho aparecem na sua mão sempre depois de vinte e dois dias úteis ou trinta dias corridos. Você 

chegou, trabalhou, produziu, cumpriu as metas de sua empresa, não decepcionou o seu patrão e muito menos 

seu chefe imediato, seu dinheiro irá estar na sua conta. Quando se estuda, o fruto de tanto esforço é um 

papel chamado boletim e você vibra quando conseguiu tirar notas bem acima da mediana nota sete. Você 

vibra por ter ultrapassado os limites da mediocridade e vibra por poder ser alguém acima dos seus colegas. 

Mas para seu azar, um bom boletim não compra um novo celular, um novo notebook, novas roupas e bolsas 

para as meninas e muito menos relógios e roupas de marca para os garotos. 

 Na adolescência é extremamente importante estudar, pois sem estudo, sem empenho, sem 

dedicação não haverá salário amanhã, não haverá celulares novos, bolsas e muito menos roupas de marca. 

O seu mundo atual é extremamente competitivo e se você quiser um dia entrar para o mundo do serviço 

público federal, estadual ou mesmo municipal, se prepara para concorrer com mais de mil pessoas por 

apenas uma vaga. Para passar é quase certo que você precise gabaritar toda a prova e torcer para ser chamado 

o quanto antes. 

 Nosso verso de hoje fala de um cargo extremamente cobiçado dentre as muitas boas carreiras 

públicas que existem no mercado de trabalho. Se um dia você sonhar em ser um embaixador de seu país no 

estrangeiro, vai lá a primeira dica: comece a estudar inglês desde ontem, pois nenhum diplomata consegue 

sobreviver neste mundo globalizado sem uma boa fluência na língua universal.  Minhas duas filhas 

começaram a estudar inglês aos onze anos, se formaram aos dezesseis e tiraram certificação internacional aos 

dezessete. Hoje as duas estão trabalhando em empresas multinacionais e usando o inglês para atender os 

diretores e sócios que só falam em inglês e arranham o português. 

 

 Para ser um embaixador, além da fluência em inglês você precisará se familiarizar com as regras, 

normas e o vestibular do Instituto Rio Branco, pois é lá que você irá fazer seu vestibular, será lá que você irá 

estudar para realizar o sonho de ser um embaixador. Um embaixador representa um pai, pois uma 

embaixada nada mais é do que um pedaço de seu país no país dos outros e ser um embaixador é um cargo 

cobiçadíssimo, pois você será o representante de seu país no estrangeiro. É quase como se fosse um 

presidente, sem ter sido escolhido pelo povo e sem ter o status de um presidente.  

 

 O apóstolo Paulo era um embaixador em cadeias, pois depois que ele aceitou JESUS CRISTO 

como seu salvador pessoal e SENHOR soberano de sua vida, onde ele estava, mesmo que preso em cadeias, 

ele representava o reino de DEUS. A pergunta que te faço é: você representa o reino de DEUS onde você 

está? Quem te vê, consegue ver um embaixador do reino de DEUS? 
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Terceira Semana 
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Descreva aqui o seu 

apaixonar-se por Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 
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Vinte e Dois de Dezembro 

Graça e Sinceridade 

 A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso 

SENHOR JESUS CRISTO. Efésios 6:24 

 Esse é último verso da fantástica epístola de Paulo aos efésios. Como Paulo divinamente inspirado 

por DEUS nos ensinou, nos orientou, nos levou a andar mais perto de DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS 

ESPÍRITO SANTO! 

 Ao longo dessa epístola aprendemos sobre o sonho de DEUS com a nossa salvação e isso é 

maravilhoso. Como adolescente de DEUS você consegue vislumbrar com os olhos da fé, nosso DEUS 

torcendo, intercedendo, enviando seus anjos para te proteger, fazendo de tudo para que você, ainda tão 

jovem, não se desvie dos caminhos do SENHOR? Fico imaginando a alegria que invade o coração de DEUS 

quando você acorda pela manhã e resolve ir para o lugar de paz. Quando na paz do seu cantinho de devoção 

pessoal você se prostra de joelhos diante do seu criador, salvador e mantenedor para humildemente pedir 

perdão pelos seus pecados, para agradecer pela sua vida e de toda a sua família, para interceder por cada 

amigo seu que ainda não conhece o SENHOR e para pedir as bênçãos que você precisa para o novo dia 

começar.  

Fico imaginando como DEUS se alegra ao ver você, um adolescente do século XXI, se levantado 

de sua oração e abrindo sua boca para entoar louvores ao magnifico nome de DEUS. Vejo com os olhos da 

fé, DEUS extremamente feliz ao ver que você abriu a Palavra de DEUS para meditar e fortalecer sua fé nas 

verdades eternas da Bíblia. Como DEUS deve ficar ao ver que seus adolescentes fiéis amam e anelam a volta 

de seu filho JESUS CRISTO a esse mundo para pôr um basta eterno na história do pecado, da fome e da 

miséria. Como DEUS dever ficar agradecido ao seu filho JESUS por ELE ter saído do céu para salvar todos 

os adolescentes que um dia iriam aceitar o sangue do Cordeiro de DEUS que tira o pecado do mundo e 

você, sim você, resolveu se render a este JESUS e sua maravilhosa salvação. 

Aprendemos muito com Paulo em sua carta aos efésios e no último verso ele abençoa as suas 

ovelhas em Éfeso e a você também com as seguintes palavras: A graça seja com todos os que amam 

sinceramente a nosso SENHOR JESUS CRISTO. Que bênção fantástica, que promessa incrível, mas será 

que ela atinge você? Será que você será o alvo da presença da graça de DEUS na sua vida? Será que essa 

bênção irá atingir qualquer adolescente indistintamente, ou ela tem algo condicional? As melhores bênçãos 

divinas são para todos ou para quem DEUS quer realmente abençoar? 

Esta bênção tem um público certo: ela é para aqueles que amam sinceramente a nosso SENHOR 

JESUS CRISTO. Você O ama sinceramente? Você O ama de todo o coração ou sua adoração é meia boca? 

Você não tem vergonha de ser identificado como seguidor de JESUS CRISTO no seu colégio, estágio, 

trabalho ou faculdade? Você é uma autêntica e legítima testemunha de JESUS não importando aonde você 

vá? 

A sinceridade é uma virtude que precisa ser construída por você no seu caráter, pois nem todos 

possuem as mesmas virtudes e os mesmos defeitos. Um adolescente sincero é um adolescente “sem cera”, 

sem máscaras, sem vergonha de se comprometer com a causa de JESUS nessa terra, sem vergonha de levar 

sua Bíblia para a igreja, sem vergonha de mostrar JESUS CRISTO nas suas atitudes principalmente em casa, 

onde seus pais e seus irmãos o conhecem de verdade.  

 

Para os adolescentes sinceros, a graça de DEUS irá acompanha-lo para o resto de sua vida.  
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Vinte e Três de Dezembro 

Missão Cumprida 

 Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra 

em vós há de completa-la até o dia de CRISTO JESUS. Filipenses 1:6 

 Hoje estamos começando a ler e meditar em mais uma epístola de Paulo. Desta vez essa carta tinha 

um endereço certo: eram as ovelhas filipenses, mas as mensagens para eles serviram para orientar o corpo 

de CRISTO ao longo de todos esses anos.  

Tenho quase certeza que você, em plena adolescência, em pleno século XXI, nunca recebeu uma 

carta de ninguém. Ninguém das pessoas que se relacionam com você sequer parou um dia na vida para te 

escrever uma carta. Creio que nenhum de seus amigos e quem sabe seus próprios pais, irmãos, tios, parente 

e até seus avós nuca reservaram um tempo para lhe escrever palavras de afeto, carinho, gratidão, de conforto, 

de esperança, de conselho e de sabedoria.  

Escrevi muitas cartas para minha eterna namorada ao longo de três anos e meio entre namoro, 

noivado e casamento. Mesmo nos falando por telefone fixo quase que diariamente, nada superava a emoção 

de abrir a carta que chegava semanalmente da cidade de Guarapuava no Paraná, indo cair na portaria do 

prédio que morava no Rio de Janeiro. Quando chegava em casa vindo do trabalho, nada superava a emoção 

de ver uma carta toda carinhosa escrita pela mulher da minha vida. Abria cada carta com muito cuidado para 

não perder nenhuma palavra, lia e relia diversas vezes e só a guardava na caixa de cartas quando recebia a 

outra na semana seguinte. Temos nossas cartas guardadas até hoje e já se vão mais de trinta e dois anos de 

namoro. 

Se você nunca teve esse prazer na vida, entenda que as cartas de Paulo aos filipenses irão chegar 

diariamente na sua vida e com elas virão palavras de aconselhamento, ânimo, de admoestação, de vida e 

principalmente de salvação. Fique feliz ao receber as cartas de Paulo e curta cada palavra do que a Palavra 

de DEUS vai te trazer.O recado direto que Paulo te dá hoje é que JESUS CRISTO irá completar a boa obra 

que começou em você. Essa boa obra começou na sua vida quando seus pais descobriram que estavam 

grávidos.  Quando eles tiveram a certeza absoluta de que eram pais eles começaram a orar por você, te 

ensinaram a cantar através das músicas que eles cantaram nos momentos de culto familiar e espalharam a 

notícia fantástica que mais um cidadão do reino de DEUS iria chegar nesse mundo.  

Essa obra continuou quando você chegou da maternidade e viu seu berço, seu cantinho, seus irmãos 

e sua primeira Bíblia do bebe, aquela de poucas páginas, toda colorida e de capa dura para evitar que você a 

comesse toda. Seus pais foram os primeiros instrumentos de DEUS para começarem a boa obra de sua 

salvação. O tempo passou e os professores de escola sabatina ou dominical, seus pastores, seus líderes 

espirituais, seus amigos cristãos, continuaram essa boa obra até o maravilhoso dia em que você entregou sua 

vida à JESUS CRISTO, entrou no tanque como um pecador comum e saiu de lá como uma nova criatura 

em CRISTO JESUS.  

 

Nosso verso é uma garantia, uma certeza, uma confirmação de que JESUS CRISTO um dia irá 

voltar e como presente pelo empenho de seus pais, professores, líderes e amigos cristãos e também pela sua 

fidelidade ao seu líder JESUS, você será o mais novo morador na Nova Jerusalém, e o que é melhor, você 

poderá contar diariamente com a companhia de JESUS CRISTO para alegrar seus eternos dias. Você poderá 

ver DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPIRITO SANTO por toda a eternidade e ter a certeza plena 

que ELES cumpriram a boa obra que começou quando JESUS CRISTO morreu para te salvar.  

Continue apaixonado por JESUS e ELE completará o que começou em você. Amém. 
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Meditadole 2017 

Vinte e Quatro de Dezembro 

Crescendo em Amor 

 E também faço esta oração; que o vosso amor aumente mais e 

mais em pleno conhecimento e toda percepção. Filipenses 1:9 

 A Palavra de DEUS nos traz meditações, pensamentos e definições sobre o amor e para mim a 

declaração mais impactante sobre o amor é: DEUS é amor. Por DEUS ser amor, outro verso que para mim 

é o próprio resumo da Bíblia nos diz: “Porque DEUS amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho 

único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna”. João 3:16. Se a Palavra de 

DEUS nos fosse retirada e dela não nos lembrássemos de mais nada do que diz João 3:16, nós sempre 

lembraríamos que um dia DEUS nos amou tanto, se preocupou tanto com a nossa salvação que deu seu 

próprio FILHO para morrer pelos nossos pecados.  

 Como podemos falar de amor sem mencionar o capítulo magistral de Paulo exaltando o dom 

supremo do amor em I Coríntios 13? Você já leu alguma vez na sua vida I Coríntios 13? Vamos a I Coríntios 

13 do verso 4 em diante: “O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se 

ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com 

a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais 

acaba” e se você ainda não teve a curiosidade de saber o que vem depois, agora é o momento de abrir a sua 

Bíblia e ler o restante de I Coríntios 13. 

 O apóstolo Paulo fez uma oração no mínimo incomum para abençoar os seus novos irmãos em 

CRISTO. Ele orou para que suas ovelhas e seus irmãos em CRISTO pudessem crescer em amor. 

Geralmente quando queremos bênçãos divinas, sempre pensamos em primeiro plano em bênçãos materiais 

e quando lembramos pedimos bênçãos espirituais. Um dia você sairá da adolescência, chegará a juventude e 

com ela você pisará no mundo do trabalho e neste mundo você um dia irá dobrar seus joelhos ao SENHOR 

e pedirá a bênção de um trabalho e de preferência com carteira de trabalho assinada para lhe garantir todos 

os seus direitos trabalhistas. Quando você já tiver seu primeiro emprego, sabe o que você vai pedir para 

DEUS? Outro que lhe aumente a sua renda. Depois você irá pedir um carro e depois que tiver o primeiro 

você irá orar por outro. Depois que você tiver sua reserva financeira tão necessária para atender suas 

emergências, você irá orar para que DEUS melhore o rendimento de seus investimentos. No dia em que 

você sair de casa para casar, você irá orar para que DEUS aumente ainda mais seu salário para poder comprar 

mais comida para você e seus familiares.  Geralmente vinculamos bênçãos a bênçãos materiais. Estamos 

sempre preocupados em ter mais e mais coisas como se dinheiro e coisas materiais fosse somente isso o que 

DEUS tem para nos dar.  

 Quantas pessoas trocariam hoje seus carros, seu dinheiro na poupança, suas viagens por uma família, 

pois hoje elas estão ricas, mas separadas de seus cônjuges e sem filhos. Quantos têm recursos e não tem paz? 

Quantas pessoas ricas não conseguem dormir sem tomar remédio? Quantas pessoas pobres não tem sonhos 

e nem projetos de vida? Quantas pessoas vivem sem a menor esperança de futuro? Você consegue enxergar 

quantos milhões de pessoas hoje estão dentro de um hospital e tudo o que elas mais querem é sair correndo 

de lá? Já parou para pensar na importância de seus pais, seus irmãos, seu lar, sua igreja, sua vida, sua saúde, 

sua esperança na volta de JESUS como bênçãos vindas diretamente do trono de DEUS para abençoar a sua 

vida ou você nunca enxergou dessa forma? 

 O apóstolo Paulo ao orar por acréscimo de amor me ensinou e também te ensinou que as bênçãos 

mais importantes da nossa vida são as espirituais. Você pode sim começar a orar para que o seu amor por 

DEUS, pela sua família e pelo seu próximo aumente. Que tal começar já? 

 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
3
4 

 

Meditadole 2017 

Vinte e Cinco de Dezembro 

Viver é CRISTO 

 Porque para mim, o viver é CRISTO e o morrer é lucro. 

Filipenses 1:21 

 Queria convidar todos os adolescentes que estiverem lendo essa meditação a pegar uma caneta 

vermelha, uma régua e sublinhar um dos mais lindos versos já escritos na Palavra de DEUS. Nosso verso de 

hoje fala-nos de um estilo de vida, de um compromisso, de uma missão, de um propósito, de um sonho e de 

uma realidade na vida do apóstolo Paulo. 

 JESUS CRISTO sabia a bênção que o jovem Saulo seria para o cristianismo e marcou um dia em 

sua agenda celestial para se encontrar pessoalmente com aquele jovem mestre, doutor e professor em Israel. 

Saulo era um jovem com um potencial incrível, criado dentro da igreja judaica, profundo conhecedor da 

Palavra de DEUS da época que eram os livros do Velho Testamento. Depois de cumprir todos os passos 

necessários, ele se torna professor, mestre e doutor e quando ele viu que alguns de seus irmãos israelitas 

estavam largando o judaísmo para seguir as doutrinas de um tal JESUS que para ele era apenas o filho do 

carpinteiro José e de uma singela dona de casa chamada Maria, ficou furioso. 

 Este jovem líder, uma verdadeira promessa de Israel, apesar de estudioso da Palavra de DEUS, ao 

invés de enxergar JESUS CRISTO como o cordeiro de DEUS que tira o pecado do mundo, o Messias tão 

divulgado no livro de Isaías, o vê como um embuste, mais um falso messias com ideias revolucionárias. Aqui 

aprendemos algo para sua vida de adolescente de DEUS: Saulo conhecia a Palavra de DEUS, era professor, 

mestre e doutor na Palavra de DEUS, mas não conhecia JESUS CRISTO. Milhares de adolescentes cristãos 

em todo o mundo estão vivendo vidas de igreja, curtindo e amando os eventos, os ministérios, os ensaios e 

os passeios dos corais de adolescentes, mas também não conhecem JESUS. E por que eles não conhecem 

JESUS? Simplesmente porque não passam tempo com ELE e muito menos com a Palavra de DEUS. Sem 

o contato diário com a Palavra de DEUS, não tem como conhecer o JESUS da Palavra. Sem louvar, sem 

orar, sem ler, sem comunhão, sem relacionamento, não existe JESUS na prática na vida deles.  

   Estes adolescentes se envolvem em tantos projetos, tantos eventos, tantas programações em suas 

igrejas, vestem todas as camisas que lhes derem, se doam tanto aos projetos que não tem tempo para conhecer 

JESUS. Seu líder JESUS CRISTO é esquecido da imensa maioria dos adolescentes e a prova de que estou 

falando a verdade sempre acontece, quando os professores de escola sabatina ou dominical pede para 

levantar a mão quantos estudaram a Palavra de DEUS ao longo da semana, somente para constatar que nem 

10% da classe se lembrou de que existe uma Bíblia e que existe um JESUS. 

 

 Apesar de tanto conhecimento da Palavra de DEUS, o professor Saulo foi perseguir os seguidores 

de JESUS e quando JESUS viu seus filhos queridos serem perseguidos e sofrerem por amor a ELE, resolve 

então ter aquele encontro que já estava agendado e resolve confrontar Saulo no caminho de Damasco. 

Quando Saulo viu aquela luz vindo do céu, quando ele caiu ao chão, ele pode ouvir a voz de JESUS e a 

pergunta foi: Saulo, Saulo por que me persegues? E a resposta foi: Quem és tu SENHOR? e a resposta foi: 

Eu sou JESUS. 

 Que impacto na vida de Saulo quando ele se encontrou com JESUS! Ele agora estava falando com 

o cordeiro de DEUS que foi morto desde a fundação do mundo, ele estava falando com o Messias do livro 

de Isaías, com o Emanuel, com o Pastor de Israel. Aquele encontro mudou tanto sua vida que ele teve até o 

seu nome trocado. Ele agora seria o apóstolo Paulo e não o líder Saulo. Depois que JESUS nos encontra, 

que ELE nos escolhe, que entendemos o que ELE fez por nós, temos que concordar com Paulo e dizer: 

Para mim o viver é CRISTO e o morrer é lucro! 
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Meditadole 2017 

Vinte e Seis de Dezembro 

Privilégio Diferente 

 Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por 

CRISTO e não somente de credes NELE. Filipenses 1:29 

 A Palavra inspirada de DEUS muitas vezes nos surpreende e ficamos impressionados com as 

mensagens fortes, duras, diretas e incisivas que chegam até nós a partir do momento que resolvemos abri-la 

e estudá-la. Muitas destas palavras virão em resposta a uma oração, outras virão para nos aconselhar, outras 

virão para nos repreender, outras para nos mostrar o nosso pecado e outras para nos advertir, porém 

podemos sempre ter a certeza de que ela irá nos abençoar de alguma forma. 

 Veja o que o nosso verso de hoje tem para você adolescente de DEUS: “Porque vos foi concedida 

a graça de padecerdes por CRISTO e não somente de credes NELE”. Concorda comigo que esse é um 

privilégio diferente, não é verdade? Paulo está te dizendo que é uma honra, uma graça, uma oportunidade 

sofrer por JESUS, pois JESUS também considerou uma honra, uma graça e uma oportunidade única trocar 

as hostes celestiais, trocar às vestimentas de rei do universo, a adoração de milhares de anjos, a companhia 

de DEUS PAI e DEUS ESPIRITO SANTO para assumir a forma humana e pisar num mundo infectado 

pelo pecado para salvar todos os adolescentes que acreditassem NELE. 

 A vida cristã decididamente não é um mar de rosas e ninguém melhor do que você para saber que 

Satanás começa a intensificar seus ataques justamente na idade que você está vivendo. Quando você sai da 

barra da saia de sua mãe e da calça de seu pai e começa a comer de forma inimaginável, você tem certeza 

absoluta de que chegou na adolescência. Quando você menos espera o seu inimigo e o inimigo de JESUS 

CRISTO chega até você através de falsos amigos com uma inocente cerveja, com um tímido baseado (cigarro 

de maconha), um cigarro importado, uma relação sexual muito fora de hora, uma gravidez inesperada por 

conta dessa relação sexual, visitas a sites pornográficos, apenas um copo de vinho, uma música barulhenta 

onde, por não conhecer a letra, você estará exaltando Satanás e outros demônios, sem falar nas festas que 

não tem hora para começar, acabar e onde você terá que deixar suas roupas dependuradas para poder entrar.  

 Você que é do SENHOR, que conhece JESUS CRISTO desde bebe, que sabe o que ELE fez e 

ainda fará por você, como deverá se posicionar quando os ataques vierem? Sua estratégia será fugir do 

pecado. Você terá que vestir a armadura de DEUS e dizer não ao pecado porque o nosso inimigo sempre 

estará disposto a te convidar para os prazeres, mas nunca irá te tirar do lamaçal do pecado depois que você 

se sujar por lá. Se prepare para ser excluído da amizade de muitos colegas e amigos de seu ambiente de 

escola, estágio e trabalho. Acostume-se com a ideia de ser apelidado de gay por se recusar, como homem, a 

não ter relações antes do casamento. Acostume-se com a ideia de ser rejeitado pelos falsos amigos e abraçado 

pelos seus pais, seus líderes espirituais e seus verdadeiros amigos. 

 Quando todos esses ataques do inimigo começarem a acontecer na sua jovem vida, se é que já não 

aconteceu, você vai entender na prática o que é padecer por causa de CRISTO e vai vibrar por também se 

achar digno se sofrer por ELE e não somente crer nele. A história da humanidade e a história bíblica, vão 

falar de inúmeros mártires que consideraram uma honra morrer por JESUS e não somente acreditar nele. 

Milhares de cristãos morreram ao serem despedaçados por leões em pleno coliseu romano e enquanto os 

leões não vinham ou enquanto as fogueiras não eram acesas, eles louvavam e engrandeciam o nome do 

SENHOR JESUS. Você fará parte do grupo de abençoados que estão dispostos a padecer por JESUS? 
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Meditadole 2017 

Vinte e Sete de Dezembro 

O Exemplo de CRISTO 

 Pois ELE subsistindo em forma de DEUS não julgou como 

usurpação o ser igual a DEUS. Filipenses 2:5 

 Nosso líder JESUS CRISTO é o nosso exemplo perfeito e nosso único e exclusivo modelo. Só 

devemos nos espelhar no caráter de JESUS e não no caráter de meros mortais e pecadores como nós. Muitos 

adolescentes, jovens e até adultos são convidados a virem às igrejas e eles se apegam por demasia por laços 

de amizade com seus padrinhos na fé, mas se porventura esse padrinho os decepciona seja lá pelo motivo 

mais banal que for, esses recém conversos ao cristianismo abandonam JESUS, a fé, a igreja e também os seus 

padrinhos. Por que isso sempre acontece em todas as igrejas? A resposta é simples: eles estavam olhando 

para seres humanos pecadores, eles colocaram sua expectativa e sua confiança plena em seres humanos e 

esqueceram de olhar para o modelo que é JESUS. Sempre que colocamos nossa mais profunda confiança 

em pessoas ao invés de JESUS, esse sempre será nosso destino. Olhar para JESUS e permanecer NELE é a 

garantia de nossa salvação. 

 Nosso líder JESUS CRISTO tem todas as virtudes de caráter possíveis e imagináveis, pois ELE é 

DEUS e também foi homem - uma das muitas virtudes que admiro em JESUS além do amor, da coerência 

é a humildade. Nosso salvador e SENHOR, o DEUS FILHO convivia com DEUS PAI e DEUS ESPÍRITO 

SANTO e quando um dia na agenda da Trindade eles resolvem arquitetar o plano da redenção, quem foi 

que se prontificou a morrer por mim e por você? Foi JESUS. Foi ELE que abriu mão de conforto, de 

adoração, de uma vida plena e abundante nos palácios celestiais e se revestiu de uma roupagem humana para 

viver com pessoas pecadoras como eu e você. 

 Já parou para analisar o tamanho dessa atitude? O FILHO DE DEUS resolveu assumir o corpo de 

um ser humano, se tornou um bebe, nasceu pobre numa manjedoura de animais, pois em Belém da Judéia 

não havia lugar para ELE no mundo dos humanos.  

 Como adolescente de DEUS, já parou para analisar porque nosso líder adotou a humildade como 

estilo de vida e uma das principais marcas de seu caráter? Na minha singela opinião JESUS veio a este mundo 

para nos salvar e para ser o nosso modelo perfeito. Se JESUS sendo quem ELE era foi humilde, por que 

você adolescente não consegue imitá-lo? Creio também que JESUS nunca conseguiria conquistar os pobres 

e humildes sob o ponto de vista material para o seu reino se ELE fosse arrogante, pedante, se vestisse de 

roupas caras e ainda precisasse ser carregado pelos seus seguidores ao invés de caminhar pelas ruas de Israel.  

 Paulo nos deixa de presente estes sete versos que mostram o exemplo de JESUS na humilhação: 

“Tende em vós o mesmo sentimento que houve em CRISTO JESUS, pois ELE, subsistindo em forma de 

DEUS, não se julgou como usurpação o ser igual a DEUS, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma 

de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, 

tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também DEUS, o exaltou sobremaneira e lhe  

deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de JESUS, se dobre todo joelho, nos céus, 

na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que JESUS CRISTO é SENHOR, para glória do PAI. 

Filipenses 2:5-11. 

 Ao contrário da grande maioria dos líderes religiosos de seu tempo e fora de seu tempo, nosso líder 

JESUS era humilde. Que exemplo para nós. Podemos imitá-lo em nosso dia a dia, em nossa caminhada 

rumo a Nova Jerusalém. Que possamos ser humildes hoje e sempre.  Amém. 
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Meditadole 2017 

Vinte e Oito de Dezembro 

Desenvolvendo a Salvação 

Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2:12 

 Não sei se você ainda na adolescência já ouviu uma frase muito conhecida no meio evangélico que 

se ouve assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Essa é uma historinha falsa, contada logicamente por falsos 

mestres e pastores e eles sussurram nos ouvidos de suas ovelhas essa mentira que eles também gostam de 

ouvir. Essa falsa mensagem traz um certo conforto aos falsos cristãos que amam uma vida dupla, pois estes 

cristãos se sentem à vontade para ter uma vida pecaminosa e prazerosa, longe dos caminhos do SENHOR, 

inclusive nos seus negócios durante a semana e quando vão à igreja nas quartas e nos domingos eles vivem lá 

a face “santa” de sua vida.  

 Nosso amado líder Paulo vem hoje te ensinar que a sua salvação precisa ser desenvolvida com temor 

e tremor diante do SENHOR. Cada dia, cada momento, cada atitude, precisa ser cuidadosamente pensada 

e planejada, pois existe um inimigo astuto que anda ao seu redor querendo por toda a força te derrubar e ele 

nunca vem sozinho, pois as suas hostes do mal o acompanham por onde quer que ele vá. Se você como 

adolescente do SENHOR JESUS, que um dia entregou a sua própria vida a ELE, não quiser cair, sua única 

salvaguarda é andar sempre com JESUS, pois onde JESUS está dificilmente o inimigo se aproxima.  

 Depois que aceitamos JESUS como nosso salvador e reconhecemos isso publicamente quando nos 

batizamos, precisamos permitir que JESUS seja o SENHOR de nossa vida e o próprio DEUS ajuda-nos 

nessa caminhada. Veja como isso acontece: “Porque DEUS é quem efetua em vós tanto o querer como o 

realizar, segundo a sua vontade. Filipenses 2:13 

 Será que essa maravilhosa ajuda divina vem para todos? DEUS vai impor sua vontade na marra para 

fazermos sempre o que ELE quer? O DEUS que nós conhecemos, o DEUS da Bíblia, o DEUS criador dos 

céus e da terra sempre respeitou e sempre respeitará o seu direito de escolha e, portanto, se você não quiser 

ajuda celestial, ela não virá para te abençoar, mas se você se colocar nas mãos de DEUS com certeza absoluta 

ELE vai te ajudar a escolher JESUS como o seu SENHOR além de salvador.  

 É através de uma escolha pessoal que você e eu decidimos entregar nossa vida diariamente ao 

SENHOR, depende de mim e de você querer acordar e não fazer nada sem antes dobrar nossos joelhos para 

falar com o nosso DEUS, para louvar o Seu nome e abrir a Sua Palavra antes de sairmos de casa e encararmos 

o mundo lá fora. Quando colocamos DEUS em primeiro ELE vem em nosso socorro e ajuda-nos a querer 

ficar perto DELE e efetuar as obras que ELE quer que você efetue. 

 Todos os adolescentes de DEUS que sempre começam seu dia com ELE, que sabem por prática 

quem é o SENHOR, quem é esse DEUS maravilhoso que nos criou, que nos salvou, que prometeu realizar 

em nós tanto o querer e o efetuar, sabem exatamente do que estou falando. É realmente um excelente hábito 

procurar a DEUS em primeiro lugar no começo do dia. É incrível chegar no final dele e saber que as bênçãos 

que DEUS promete a quem O coloca em primeiro lugar em todos os aspectos de sua vida te acompanharam 

em mais um dia.  

Que confortante saber que o nosso DEUS efetua em nós tanto o querer como o efetuar. Que bom 

saber que podemos contar com o nosso DEUS para desenvolver em nós a sua salvação em temor e com 

tremor. Nossa salvação é um presente de DEUS, mas mesmo assim ELE está disposto a nos abençoar nessa 

nossa missão de desenvolvermos a nossa salvação. 
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Robinson H. Amorim 

Adole Brasil 

Quarta Semana 

Descreva aqui o seu 

apaixonar-se por Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

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

___________________________ 

 

editadole  
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Meditadole 2017 

Vinte e Nove de Dezembro 

Nosso Melhor Presente 

 Mas o que para mim era lucro, isto considerei por perda 

por causa de CRISTO. Filipenses 3:7 

 Particularmente não conheço nenhuma pessoa e muito menos nenhum adolescente que não goste 

de ganhar presentes. Um presente, uma lembrança, um cartão com mensagem exclusiva, um mimo, um 

jantar especial, uma surpresa inesperada não tem contra indicação e não tem quem não goste desse tipo de 

carinho. Presentear alguém é inclusive considerado uma das cinco linguagens de amor, sendo que tempo de 

qualidade, palavras de afirmação, toque físico e atos de serviço também o são segundo a tese de Gary 

Chapman, renomado palestrante mundial na área de relacionamentos. 

 Uma das formas de se manter o amor entre os membros de uma família está na arte de presentear 

e quando esta arte se junta a arte de surpreender, aí sim a alegria, a felicidade e o respeito mútuo aumentam 

consideravelmente. Minhas duas filhas e eu resolvemos colocar essa verdade na prática no dia do aniversário 

de minha esposa. Minha filha produziu um papel bem lindo e deixei nesse papel um recado para que minha 

esposa estivesse pronta às 19h30 daquele dia. Saí bem cedo de casa e deixei o bilhete num local bem visível. 

Apesar de ficar curiosa, ela não me ligou, foi dar suas aulas e quando chegou do trabalho encontrou uma 

calça e uma blusa ainda com os lindos pacotes da loja, bem chiques em sua cama, com outro bilhete meu 

pedindo para ela usar essa roupa de noite. Cheguei em casa, fui para o banho e coloquei meu melhor terno, 

minha esposa me acompanhou com sua roupa nova e minha filha fez o papel de motorista e foi nos deixar 

num restaurante diferenciado e foi nos buscar quando terminamos. Minha esposa amou a surpresa, curtiu as 

roupas, postou fotos no grupo da família no Whats App, nossas conversas, a paquera, os parabéns, a 

sobremesa, o suco e o jantar. Tudo isso foi preparado com muito carinho e juntamos a arte de presentear 

com a arte de surpreender e deu tudo muito certo. Outras dessas virão ao longo do caminho. 

 O apóstolo Paulo abriu mão se sua posição de destaque no judaísmo, do status de fariseu de 

pertencer a tribo de Benjamim, o filho caçula de Jacó com sua amada Raquel, de ser um mestre, um professor 

e doutor em Israel. Ele trocou toda uma carreira de prestigio e muito conforto em Israel, ele deixou de ser 

um líder proeminente entre todos os demais líderes da nação e considerou tudo isso uma perda, apenas um 

prejuízo, porém ele havia trocado de exército e pertencer ao exército de JESUS era tudo o que ele mais 

almejava.  

 Perto da maravilhosa realidade que foi conhecer JESUS, perto de ter seus pecados perdoados, perto 

da aceitação de JESUS ao novo soldado do reino de DEUS, perto da certeza de que JESUS um dia viria 

busca-lo, não importando quanto tempo isso possa demorar, Paulo considerou títulos, medalhas, honras, 

méritos, dinheiro e status como lixo para poder ganhar JESUS CRISTO como seu salvador e SENHOR.  

 Está nas suas mãos fazer ou não a mesma escolha que Paulo fez. Paulo passou a ser um perseguido 

ao invés de ser um perseguidor, ele naufragou várias vezes em ilhas onde ia pregar como missionário 

voluntário, foi mordido por cobras, passou fome, passou sede, suas roupas não eram de marca e muito menos 

do shopping mais famoso de Israel. Ele não tinha internet, não tirava férias em hotéis, não tinha celular, 

muito menos Whats App, não tinha e-mail, nem Facebook e nada que o prendesse a este mundo.  

 Paulo tinha JESUS CRISTO e para ele o resto era lixo. Você se apaixonou tanto por JESUS a ponto 

de considerar tudo como nada para ficar com JESUS?  
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Meditadole 2017 

Trinta de Dezembro 

Não Perca o Alvo! 

 Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa 

faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as 

que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana 

vocação de DEUS em CRISTO JESUS. Filipenses 3:13 e 14. 

 Prezado adolescente de DEUS, se você ainda não percebeu, a carreira cristã é uma longa caminhada, é 

para sua vida toda e não para os breves anos de sua rápida adolescência. Muitos adolescentes cristãos encaram o 

cristianismo enquanto estão na casa de seus pais ou quando são forçados por eles para irem à igreja, mas tão logo 

conseguem seu primeiro trabalho e a realidade financeira abre as portas para uma parcial liberdade, eles trocam 

tudo o que aprenderam a respeito de JESUS pelos prazeres transitórios do pecado.  

Muitos adolescentes tiveram o privilégio de conhecer JESUS CRISTO desde bebes, pois seus pais 

cristãos fizeram o que é certo, muitos adolescentes conheceram JESUS em sua adolescência e a imensa maioria 

dos adolescentes de nosso planeta ainda não conhecem nada, absolutamente nada a respeito de JESUS CRISTO, 

caminhada cristã, eternidade, salvação pela graça, perdão, reconciliação, batismo, justificação e santificação. Para 

essa imensa maioria eles vivem sem rumo, sem alvo, sem planos, sem objetivos e muitos estão sendo totalmente 

iludidos por religiões pagãs onde os deuses são de barro, de prata, de bronze, de cobre ou de ouro. Adolescentes 

que não sabem de onde vieram, por que estão aqui e o que é ainda pior, não tem a menor noção para onde estão 

indo.  

 Se a vida cristã é uma carreira, qual o fim dela? Por que e para que permanecer no caminho estreito?  O 

que você ganha no final? Tem prêmio só no fim ou durante a jornada? Qual será o futuro de sua caminhada com 

JESUS CRISTO?  Que três conselhos o apóstolo Paulo está te dando em nosso verso de hoje e que irão te ajudar 

e muito nessa caminhada com CRISTO?  

 

Se tudo o que precisamos aprender para nossa carreira cristã está na Bíblia então vamos a ela para saber 

qual o presente no fim da jornada. Abra sua Bíblia no evangelho de João, capítulo 3 e verso 16 e você vai encontrar 

lá: “Porque DEUS amou o mundo de tal maneira que deu seu FILHO unigênito, para que todo aquele que NELE 

crê não pereça mas tenha a vida eterna”. Conseguiu enxergar o seu alvo que ao mesmo tempo é o seu presente 

por permanecer fiel até a morte? Conseguiu ver que o sonho de DEUS para sua vida está muito além de sua 

formatura no ensino médio e na faculdade, estagiar, trabalhar, namorar, noivar, casar, ter filhos, comprar casa, 

carro, tirar férias todo ano com a família, formar os filhos casá-los, curtir netos, aposentar, passear com a esposa, 

ficar doente e morrer?  

 

 Seu alvo é uma vida eterna ao lado de DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPÍRITO SANTO. Ter 

qualquer outro alvo acima desse é não ter alvo. O segundo conselho que Paulo lhe dá é: “Esqueça-se das coisas 

que para trás ficam”. Você não é e não precisa ser um adolescente museu que só vive de passado. Se você não é 

do SENHOR desde bebe, se você não cresceu num ambiente cristão, se você não foi abençoado com um lar 

cristão, mas conheceu JESUS em plena adolescência, tenha a certeza absoluta de que seus pecados ficaram 

simbolicamente no tanque batismal e depois foram lançados ralo abaixo. Não viva sem a certeza de que tudo foi 

perdoado em nome do SENHOR JESUS.  

 

 O terceiro conselho é avançar para as coisas e acontecimentos que estão diante de você, prossiga de forma 

resoluta e destemida para o seu alvo que é a vida eterna com JESUS. Nosso líder prometeu e ELE vai voltar para 

te buscar e te levar para o lar celeste. Creia nisto com todas as suas forças. A promessa é fiel e quem prometeu 

nunca mentiu. Avance rumo a Nova Jerusalém.  
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Meditadole 2017 

Trinta e Um de Dezembro 

Fechando Com Chave de Ouro 

Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13 

 Acabamos hoje a meditação Apaixonados por JESUS. Foi muito bom para o meu crescimento 

espiritual poder abrir a Palavra de DEUS ao longo de trezentos e sessenta e cinco manhãs, dobrar meus 

joelhos diante do SENHOR para pedir inspiração para comentar a Palavra de DEUS para você adolescente 

de DEUS.  

 Hoje é o último dia do ano de 2017 e sempre queremos fechar mais um ano com chave de ouro. 

Como foi esse ano para você? Atingiu suas metas? Conseguiu chegar onde você queria? Pisou em algum 

território que sonhava em pisar? Chegou lá? Cantou o hino da vitória? Conseguiu se formar? Conseguiu 

namorar? Conseguiu tirar sua carteira de habilitação? Passou no vestibular? Se formou em inglês? Entrou 

para academia? Se livrou do maldito refrigerante? Expulsou de vez o açúcar de sua vida? Dedicou mais 

tempo para o SENHOR? Você já tem uma cultura de relacionamento com DEUS só sua?  

 É importante parar no último dia do ano e fazer um balanço de sua vida, de tudo o que você fez e 

deixou de fazer. É tempo de refletir se você está tratando seus pais e irmãos de forma carinhosa ou não. Eles 

são as pessoas que DEUS colocou na sua vida para te amar e não seria nada bom você decepcioná-los. Seria 

bom também parar para analisar seu relacionamento com DEUS PAI, DEUS FILHO, DEUS ESPIRITO 

SANTO, pois o ano termina hoje e você poderia fecha-lo com chave de ouro. 

 O apóstolo Paulo fecha o livro de Filipenses com chave de ouro. Ele deixou quatro mensagens 

maravilhosas para mim e para você. Somente para variar um pouco eu as sublinhei em minha Bíblia e te 

aconselho a fazer o mesmo. O primeiro presente é uma dica para você aprender a policiar os seus 

pensamentos: “Finalmente irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, 

tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor 

existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento”. Filipenses 4:8 

 A segunda dica de Paulo para você fala a respeito do estilo de vida que ele adotou para a vida dele 

e que pode nortear a formação de seu estilo de vida também: “Digo isto não por causa da pobreza, porque 

aprendi a viver contente em toda e qualquer situação” Filipenses 4: 11. Que estilo de vida é esse, não é 

verdade? Que desafio para a sua vida! Viver contente em toda e qualquer situação. Isso não é para qualquer 

um. Isso é para pessoas que consideram tudo como perda para poder ganhar a CRISTO. 

 O terceiro presente é um dos versos mais amados e preferidos de todas as Escrituras Sagradas e em 

Filipenses 4:13, está escrito: “Tudo posso NAQUELE que me fortalece”. Que bênção celeste fechar o seu 

ano com essa certeza. Isso é chave de ouro. 

 

 O quarto e último presente: “E o meu DEUS, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em 

CRISTO JESUS, cada uma de vossas necessidades.  

 

 Daqui há pouco começa um novo ano e espero que o SENHOR te abençoe e te guarde. Que você 

como adolescente de DEUS ande sempre nos caminhos do SENHOR. Que você não O abandone, pois 

ELE não abandonará você. Que o SENHOR mantenha você e sua incrível família protegida e amparada 

neste novo ano que se inicia. Que você continue firme até o dia em seu líder JESUS irá aparecer nas nuvens 

dos céus com milhões de anjos para te levar para morar na Nova Jerusalém. ELE prometeu e vai cumprir. 

Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.  
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