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Nosso maravilhoso Deus um dia, através da voz suave do 

Espírito Santo, me perguntou, no meu ambiente de trabalho: “Porque você não faz algo 
em prol de adolescentes?”.   

 Dediquei trinta e cinco anos de minha vida, nos finais de semana, como voluntário 
a juvenis, adolescentes e desbravadores e tive o chamado divino para criar um ministério 
em prol de adolescentes adventistas do sétimo dia: o ADOLE.   

Organizei meu primeiro congresso para adolescentes no ano 2000 em Curitiba e 
350 deles foram lá.   

Tive que estudar sobre adolescência e acabei criando um material técnico e 
didático onde fui escrevendo tudo o que o meu bom Deus me dava de ideias e nascia a 
Quarta Milha – manual para treinar professores.     

  Deus tem Seus planos e acabei viajando o Brasil para capacitar milhares de 
professores, dirigir e pregar para milhares de adolescentes em setenta congressos.  E ainda 
estou só começando!   

Vou compartilhar com você, adolescente adventista do sétimo dia, esta 
meditação. Estou emocionado com mais esta oportunidade que Deus me deu. 

 Traga junto sua Bíblia ao ler esta meditação, pois você precisará dela. 

/adolebrasil 
 

www.robinsonamotim.com.br R 

  

 Sim! Você não está errado! Meditadole Valores Eternos foi nossa primeira Meditadole 

lançada em 2014, porém... a gente não tinha a visão, o conhecimento e a qualidade das novas 
Meditadoles atuais. Nós crescemos, buscamos conhecimento e entendemos que nossa primeira 
Meditadole precisava estar dentro do padrão das outras e voilà! Aqui estamos nós trazendo a 
Meditadole Valores Eternos com a qualidade e do jeitinho que você Adole merece. 

Esperamos que você releia a Meditadole com novos olhares, encontre novas inspirações ou relembre 
assuntos e ideias que motivaram dezenas de adolescentes a exatamente 4 anos atrás a ter um encontro 
com Deus. Valores Eternos são infinitos como o amor e os conselhos de nosso Deus e por esse motivo, 

você estará prestes a se encontrar com uma fonte inesgotável do mais puro conhecimento do Senhor. 
Tenha uma abençoada leitura! 

Atenciosamente 

Marcelo Milani – Web Designer / Adole Brasil 

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.  
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Lealdade 

 Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20:3 

 Ao longo de todo esse novo ano, você adolescente de Deus, vai poder abrir diariamente a Palavra de 

Deus, esta meditação e acompanhar os maravilhosos escritos inspirados por Deus que vão fortalecer seus passos 

nos caminhos do Senhor. 

 Mesmo antes de nosso nascimento, os pais cristãos responsáveis, tem várias missões a cumprir com os 

seus filhos e isso inclui alimentá-los, moradia, roupas, sapato, médicos e tudo o que estiver ao seu alcance para 

atender as suas necessidades.  

Acima de qualquer bem material, cabe aos pais cristãos demonstrar em sua vida o fruto do Espírito que 

tanto os ajudará na nobre tarefa de construir o caráter de seus herdeiros. Você se lembra do fruto do Espírito? 

Vamos relembrá-lo: Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, 

fidelidade, mansidão e domínio próprio”. Gálatas 5:22. Apesar de existirem vários frutos, Paulo nos diz que ele 

é um só. Como vamos entender isso? Teremos que aguardar a volta de Jesus para perguntar para ele na Nova 

Jerusalém. 

Quando os filhos crescem vendo os frutos do Espirito na vida de seus pais, eles com certeza nunca mais 

esquecerão dos mesmos, pois filhos aprendem muito melhor por exemplo do que por preceito. Os pais além 

de demonstrar os frutos do Espírito em suas vidas, também vão te ensinando princípios e valores eternos, que 

te ajudarão a trilhar o caminho estreito que te levará a Nova Jerusalém. Os princípios e os valores eternos que 

não mudam não são encontrados em literatura mundana e sim na Bíblia e a Lei de Deus, que é o reflexo do 

caráter de Deus, contém estes princípios que não estão à venda e, portanto, são inegociáveis.  

Quando Deus nos quis ensinar princípios e valores eternos, Ele veio em poder e glória e Ele mesmo 

entregou a sua Lei, que Ele mesmo escrevera como os seus próprios dedos. Ele não entregou uma cópia e ficou 

com o original, Ele não pediu para quem algum profeta se encarregasse dessa missão. Deus não terceirizou sua 

Lei como as empresas fazem com seus funcionários. Ele desceu, Ele veio, Ele escreveu e Ele entregou. Deus 

saiu do trono para nos dar a sua Lei. 

Que princípio eterno, Deus quis ensinar a você adolescente de Deus em pleno século 21, quando 

escreveu: “Não terás outros deuses diante de mim”? Deus estava te ensinando que sua lealdade deve ser exclusiva 

ao Senhor. Deus não abre mão de sua lealdade e Deus não tolera a concorrência. Só Deus é Deus. Não existe 

nenhum outro que possa ocupar o lugar exclusivo Dele. Deus quer que você seja leal à Ele e não a outros deuses 

falsos. Conforme o dicionário, lealdade é a qualidade, ação ou procedimento de quem é leal. Leal é sincero, 

franco e honesto. Fiel aos seus compromissos.   

A lealdade é a irmã da fidelidade, porém ser leal ao seu Deus é um princípio inegociável da Lei de Deus 

que você levará consigo para o resto de sua vida. Ninguém tomará o lugar de Deus no seu coração, porque você 

é leal a Ele. A lealdade só te permite ajoelhar e adorar ao seu único e verdadeiro Deus. Ninguém mais pode e 

deve ocupar o lugar de Deus na sua vida e no seu coração. Mantenha-se leal ao seu único Deus. 

Robinson H. Amorim 

/adolebrasil 
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Primeiro de Janeiro 

Adolescentes criados por Deus   

“No princípio criou Deus os céus e a terra.” Gênesis 1:1. 

Que maravilha acordar no novo ano, poder abrir a Palavra de Deus e saber de 

onde viemos.   

 

Milhares e milhares, milhões e milhões de adolescentes neste mundo não 

conhecem a Deus, não sabem de onde vieram e nem para onde vão.  

 

Que diferença é acordar em nossos lares adventistas do sétimo dia, abrir a 

Palavra de Deus e começar mais um ano sabendo que sua origem é divina, seu Pai 

celeste te criou, te planejou, te formou, cuidou de você enquanto estava na barriga de 

sua mãe, te deu vida através de seus pais, te deu vida eterna através da morte de Jesus 

na cruz, te deu esperança através da ressurreição de Jesus e de Sua promessa de uma 

linda volta para lhe buscar.   

 

Nosso Deus é um Deus que cria e te convido a abrir a Bíblia em Genesis um e com 

muita calma identifique tudo o que Deus fez para você durante a semana da criação. 

  

Esse é o seu Deus, que te ama, que inspirou a Bíblia para provar a sua origem e 

daqui até o fim dos seus dias, quando te perguntarem de onde você veio, você pode 

dizer com muita certeza: Eu vim de Deus.  
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Dois de Janeiro 

Nosso Deus parece conosco  

  

“Assim Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus 

o criou: macho e fêmea os criou”. Gênesis 1:27. 

  

Quando Deus nos criou Ele queria que nos parecêssemos com Ele. Esse era o 

plano de Deus, mas entrou o pecado no mundo e agora uma geração de adolescentes e 

mesmo jovens não gostam de quem são e querem ser parecidos com seus ídolos. Basta 

um jogador de futebol cortar o cabelo de forma diferente, basta uma atriz de cinema 

fazer implante de silicone e uma legião de insatisfeitas vai para a cirurgia.  

  

Enquanto adolescentes não cristãos cultivam cada vez mais parecer com seus 

ídolos, que são produzidos por seus empresários com o único objetivo de lhes dar 

dinheiro, o que aprendemos em Gênesis 1:27 é que devemos cada dia de nossa 

caminhada rumo à Nova Jerusalém sermos parecidos com Deus.  

  

As muitas religiões pagãs, que sequer tem um Deus maravilhoso como o nosso, 

tem seus deuses em forma de animais e por todo o mundo vemos criaturas adorando 

criaturas.  

  

Que seu desejo hoje e sempre seja a cada dia ser mais parecido com Deus em 

atitudes, em caráter, em temperamento e em harmonia com Sua vontade.  
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Três de Janeiro 

O Deus que abençoa, santifica e descansa.   

 

“E abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele 

descansou de toda a obra que tinha feito.” Gênesis 2:3. 

  

  Se você é um adolescente que só estuda e pelo fato de não trabalhar fora, pode 

não entender direito a benção que é poder frear toda e qualquer iniciativa de trabalho 

secular para poder curtir um dia de adoração como é o sábado.   

  

 O que diferencia um adolescente adventista do sétimo dia de todos os outros 

adolescentes do planeta é que você descansa, adora e santifica o dia de sábado. 

Descanso quer dizer mudança de atividades. Deus sabia que a rotina de estudar, 

trabalhar, ir para casa, se fosse feita todo dia, não iria fazer bem para nós e então Ele 

pede que paremos de estudar, trabalhar e mudemos nossa atitude para adorar.   

  

  Neste dia, adolescentes adventistas do sétimo dia curtem sua classe, seus amigos 

de fé, sua igreja, tem a oportunidade única de se aproximar de Deus com tempo e 

reverência devidos unicamente a Ele. É um dia para comer pouco, mas com qualidade, 

dia de temperança e equilíbrio inclusive com as coisas da igreja.  

  

  Santificar é dedicar o sábado inteiramente ao Senhor. Seus sábados precisam ser 

dedicados ao Senhor. Lembre-se disso no próximo pôr do sol.  
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Quatro de Janeiro 

A tecnologia atrapalhando a adoração.  

  

“E abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele 

descansou de toda a obra que tinha  feito.” Gênesis 2:3. 

Mantive o mesmo verso para que você consiga entender que o sábado é 

realmente especial.  

  

Como viajo bastante, tenho visto como a tecnologia tem sido utilizada por 

adolescentes adventistas do sétimo dia para quebrar a benção da santificação.  

  

Adolescentes entram na casa de Deus com seus celulares ligados e na hora do 

culto e da escola sabatina, as famosas mensagens circulam normalmente enquanto os 

líderes e pastores estão abrindo a Palavra de Deus. Toda a agenda do que fazer após o 

pôr do sol, comentários sobre futebol, corrida de fórmula um, internet, tudo isso é 

decidido nas sagradas horas do sábado, dentro da casa de Deus e depois reclamamos 

com Deus porque nossas vidas adolescentes vão de mal a pior. Com Deus não se brinca. 

O sábado é Dele.  

  

Se você é um desses, está na hora de mudar o rumo dessa prosa e se tornar um 

adorador de verdade. Sábado é dia do Senhor. Dia de culto, adoração, meditação, 

louvor, igreja e debater a lição que você estudou. Dia de descansar com sua família. Dia 

de levar amor ao próximo. Dia de testemunhar ao sair para a igreja com seus pais e 

irmãos e sem se envergonhar de levar a Bíblia.  

  

Não misture tecnologia com adoração. Não misture o santo com o profano. Há 

tempo para tudo e você sabe disso.  
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  Cinco de Janeiro 

Nosso Pai é Celeste  

  

“Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe 

nas narinas o fôlego de vida e o homem tornou-se alma 

vivente. ” Gênesis 2:7. 

  

A palavra de Deus lhe diz que Deus fez o homem com Suas próprias mãos e, 

através do casamento e da intimidade sexual, Deus nos outorga o privilégio de ter filhos.  

  

Como adolescente você sabe que nossa criação foi divina, sabemos quem nos 

criou, quem nos salvou e para onde estamos indo. É preciso de muita fé para acreditar 

na Criação, mas esta fé é para crer num Deus Supremo, Poderoso, Criador, Mantenedor, 

Doador de vida e o que é melhor nosso Deus está vivo, pois é eterno.  

  

Existe a teoria científica da evolução. A famosa explosão há milhões de anos 

atrás, animais que evoluem para ser gente e, segundo os cientistas, existem provas disso 

tudo. É preciso de mais fé para acreditar nisso.  

  

Só existem dois caminhos de fé: ou você acredita na sua origem divina, num Deus 

onipresente, onisciente e onipresente, ou quando chegar à faculdade vai acabar 

acreditando numa teoria onde Deus foi excluído, onde o homem é aplaudido, onde a 

ciência é honrada e onde o autor dessa teoria está morto. Eles não têm ideia do que seja 

esperança.  

  

A escolha é sua. E Salmos 118:8 nos diz: “É melhor confiar no Senhor do que 

confiar no homem”. Continue confiando Nele.  
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Seis de Janeiro 

Não converse com a serpente  

  

“Respondeu a mulher a serpente: Do fruto das árvores do 

jardim podemos comer”. Gênesis 3:2. 

  

Se existe um capítulo bíblico onde várias coisas acontecem este é Gênesis três. 

Tem serpente falando, tem Eva respondendo, tem Eva comendo o fruto, tem o marido 

comendo também, tem olhos se abrindo, tem roupa de folha, tem Deus procurando os 

filhos, tem filho fugindo de Deus, tem Deus amaldiçoando a serpente, tem expulsão do 

jardim, tem morte de cordeiro, tem roupa de pele de cordeiro, tem anjo na porta do 

jardim e tem espada de fogo.  

  

Existe muita informação relevante sobre a origem do pecado e do plano da 

salvação através do cordeiro Jesus, mas eu queria chamar a sua atenção para a origem 

de tudo: uma conversa com a serpente. Um bate papo, uma dúvida, uma curiosidade, 

uma fruta, uma mordida e lá foi toda a humanidade para o pecado.  

  

A conversa da serpente hoje é: Se beber não dirija, mas ela não vai te ressuscitar. 

Pode curtir o carnaval e leve a camisinha, mas ela não vai criar o seu filho.  Vá ao estádio 

de futebol, mas ela não vai te livrar das brigas e tiros. Curta o cinema, mas ela não te dá 

o controle remoto. Vá ao teatro, mas ela não te livra de ouvir palavrões.  

  

A serpente te leva para o pecado, mas não te tira de lá. Então aprenda a ouvir o 

Cordeiro de Deus. Foi Ele que te salvou e te livra do pecado.  
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Sete de Janeiro 

Eu quero do meu jeito e pronto!  

 

“Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra, sua oferta ao 

Senhor”.  Gênesis 4:3. 

  

Tão logo nossos pais pecaram, um cordeiro foi morto e dessa forma Deus ensina 

qual seria o animal que deveria ser utilizado quando o assunto fosse sacrifício pelos 

pecados. A ordem era simples, mas quando nasceram os filhos, a adoração em família 

tomou um rumo inesperado.  

  

Caim era agricultor e ele achou que era justo dar uma oferta vegetariana como 

resultado do seu trabalho, seu empenho e seu suor. Apesar de levar uma oferta light, 

ele sabia que Deus só aceitaria o cordeiro.  

  

Caim é o símbolo de muitos adolescentes rebeldes que sabem o certo, mas 

insistem em fazer o errado, querem fazer do jeito deles e pronto.  

  

Caim representa todos os adoradores que estão trocando o Cordeiro, por frutas, 

legumes, verduras, histórias sensacionalistas, imagens de escultura, cultos místicos, 

mentiras, teorias, tradições religiosas sem base bíblica e música profana.  

  

Você adolescente adventista do sétimo dia já sabe, desde pequeno, a posição 

divina no que diz respeito à adoração: só o Cordeiro merece a honra de ser adorado. 

Não troque o Cordeiro por nada deste mundo.  
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Adole Brasil 

Primeira Semana 

Descreva aqui a sua 

 Semana com Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

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

___________________________ 

editadole M 
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Oito de Janeiro 

Andar é um mega exercício 

 

“Andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou”. 

Gênesis 5:24. 

  

Se existe um exercício bom para os músculos, excelente para a respiração e para 

manter todo o nosso corpo em forma é a caminhada. Caminho todo dia seis quilômetros, 

trinta por semana e cento e vinte por mês.  

  

Andar faz parte do meu estilo de vida, da mesma forma que beber água, fazer 

meu culto pessoal, lanchar, almoçar, trabalhar, ir à igreja, cuidar de minha família, viajar 

em prol da causa de Deus e pregar para adoles.  

  

É muito importante montar sua base de vida saudável na adolescência e manter 

um bom padrão para toda a sua vida. O exercício físico diário é bênção pura.  

  

Aprendi com Enoque que posso caminhar com Deus e aproveito minha 

caminhada diária para orar e cantar enquanto volto do trabalho para casa.  Enoque tinha 

tempo para andar com Deus, para testemunhar, tinha intimidade com Deus e pasmem: 

Deus não quis ficar sem Enoque e o levou para morar com Ele. Enoque representa os 

salvos que nunca vão morrer.  

  

Enoque é um exemplo vivo que caminhar com Deus faz muito bem.   

  

Comece sua atividade física a partir de hoje e se for caminhar, lembre-se de Deus.   
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Nove de Janeiro 

Filhos de Deus e filhos dos homens 

  

“Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram 

formosas e tomaram para si, mulheres de todas as que 

escolheram”. Gênesis 6:2 

  

Se existe alguém que fascina a visão e encanta a mente dos adolescentes é um 

adolescente do sexo oposto e que tenha os atributos de beleza que ele valoriza. Nós 

sabemos que chegamos à adolescência quando começamos a contemplar, admirar e 

anelar a companhia do sexo oposto.  

  

Imagina você almoçando no internato e, de repente, a gata ou o gato do colégio 

se dirige para sua mesa e com a voz mais melodiosa do planeta te pergunta se pode te 

fazer companhia, e aí é um tal de não, sim, tudo bem, claro, pode ser, para mim está 

ótimo e... quem sabe ali começa uma amizade inesquecível.  

  

Quando lá no início os filhos de Deus foram formar famílias com as filhas dos 

homens, seus filhos foram tão maus, seus pensamentos tão obscuros, o pecado se 

multiplicou de tal forma, que Deus teve que exterminar toda a humanidade no dilúvio.  

  

Embora muitos adolescentes só pensem em namorar, a adolescência deveria ser 

utilizada para sólidas amizades. Mas quando chegar o dia do namoro, o verso acima 

servirá como âncora na sua vida sentimental: filhos de Deus não devem namorar com 

as filhas dos homens.  

Filhos de Deus devem namorar filhas de Deus. Simples assim.   
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Dez de Janeiro 

Os únicos adolescentes que se salvaram  

  

“Noé, porém achou graça aos olhos do Senhor”. Gênesis 6:8. 

  

No meio de uma geração corrupta e má, Deus acha um homem e sua família. 

Moisés vai mais longe e diz que “Noé era justo e íntegro em suas gerações e andava com 

Deus” Ele tinha o mesmo hábito de Enoque!  

  

  Moisés não diz que Noé era perfeito, porque essas pessoas não existem. 

Somente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são perfeitos.  

  

Imagine como deve ter sido sofrida a adolescência de Sem, Cão e Jafé.  Os três 

iam para a escola e seus colegas lhe perguntavam: vocês são filhos do louco? Aquele 

maluco que está construindo uma arca? Que diz que vai chover? Que vai acontecer um 

dilúvio? Que nós temos que nos preparar para sair deste nosso conforto?  Não deve ter 

sido nada fácil, mas esses adolescentes tiveram um pai com três virtudes invejáveis: 

justiça, integridade e amizade com Deus.  

  

Um adolescente íntegro quer dizer inteiro, não dividido, totalmente de Deus e 

nada do mundo. Um adolescente justo sabe dar ao outro o que é do outro. Andar com 

Deus é um processo que dura vinte e quatro horas por dia e vai até o dia em que 

estivermos na Nova Jerusalém e por toda a eternidade.   

  

Deixe o mundo curtir com sua cara, mas não abra mão de sua salvação.  
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Onze de Janeiro 

O Deus da aliança 

 

“Mas contigo estabelecerei a minha aliança.” Gênesis 6:18. 

  

A aliança de compromisso é tão comum nos dedos de adolescentes, que na ânsia 

de mostrar que não estão mais sozinhos, eles vão à joalheria e um presenteia o outro. 

O que era privilégio de noivos virou moeda na mão dos adolescentes.  

  

A aliança de Deus, ou acordo de fidelidade, implicava em proteção. Deus fez uma 

aliança com Noé e ele e sua família foram salvos da chuva e da morte. O meu Deus e seu 

Deus é um Deus de compromisso. É um Deus de aliança. Ele é fiel em tudo que Ele faz.  

  

Quero crer que a maioria dos adolescentes que estão curtindo essa meditação 

não tem namorado e portanto, não tem aliança, mas isso é muito saudável, pois o tempo 

do namoro é mais na frente.  

  

Quando chegar a hora de usar a sua, pense bem nas suas atitudes. Usar só para 

mostrar que descolou uma gata ou um gato e não ter atitudes de compromisso com a 

pessoa amada é hipocrisia, fingimento e mentira e com certeza nosso Deus não se 

agrada nem um pouquinho dessas coisas.  

  

Quando o dilúvio acabou, Deus deixou um arco íris como sinal de aliança entre 

Ele e os homens. Sempre se lembre disso e renove seu pacto de fé com Deus.  

  

 Enquanto você andar com Deus sua aliança estará garantida.   

  

Curta sua aliança diária com o seu Senhor.            
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Doze de Janeiro 

Choveu muito  

 

“E houve copiosa chuva sobre a terra, quarenta dias e 

quarenta noites.” Gênesis 7:12. 

  

Pergunte para um adolescente nordestino, que more bem no sertão e ele vai te 

explicar com detalhes que benção é a chuva na vida dele.    

Deus usou muita água para trazer o primeiro grande juízo para a humanidade: 

foram apenas 960 horas de chuva ininterruptas!   

 

Desafio-o a ler com calma Gênesis sete e oito e responder 

estas perguntas:   

1. Em que dia, mês e ano começou o dilúvio?   

2. Quantas pessoas entraram na arca?   

3. Depois dos 40 dias, quantos dias a arca ficou vagando pela superfície da terra?   

4. Em que dia, mês e ano começaram a aparecer os cumes dos montes?   

5. Depois que os cumes dos montes apareceram quantos dias Noé demorou em 

abrir a arca?   

6. Em que dia, mês e ano a terra secou efetivamente?   

7. Do ano 600, mês 2, dia 17 até o ano 601, mês 2 dia 27, foram exatos 375 dias 

tendo que confiar inteiramente na providência divina.  O Deus que cuidou de 

Noé no passado cuida de você hoje.  
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Treze de Janeiro 

Cidadãos do mundo  

“Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem.” 

Gênesis 11:7. 

  

  Como humanos entendemos muito pouco dos propósitos de Deus, mas que 

aprender línguas abre oportunidades incríveis na vida dos adolescentes, isso é inegável!  

  

  No dia em que vos escrevo, tenho duas filhas, uma com 21 e outra com 16. Todas 

as duas entraram no curso de inglês aos 11 e ambas se formaram com 16. Com 17 anos 

a nossa primogênita, após um ano intensivo de um curso avançado, recebeu em casa 

sua primeira certificação internacional vinda da Universidade de Cambridge na 

Inglaterra, assinada pelo reitor de línguas maternas da universidade com caneta tinteiro 

e chancelada a ouro.  

  

 Quis a providência divina que minha irmã de sangue morasse em Montreal no 

Canadá e lá foi minha filha Annelise, agora com 18 anos, embarcar para estudar francês, 

aperfeiçoar seu inglês e ainda teve o privilégio de participar da Conferência Geral da 

IASD em Atlanta, nos EUA. Ficou no Canadá por longos seis meses.  

  

  Minha filha mais nova acabou de se formar em inglês, terminou o intensivo, fez 

as provas da certificação e está aguardando o resultado e também vai para o Canadá.   

  

Quando Deus abre uma porta temos que aproveitar. Que bênção essa torre de 

Babel. Aproveite sua chance de estudar outra língua e agradeça a Deus por isso.  
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Quatorze de Janeiro 

Os altares de Abraão 

 

“Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera.” 

Gênesis 12:7. 

  

  Abraão morava com Terá seu pai na cidade de Harã quando Deus o convidou a 

sair de casa e profetizou que ele seria o pai de uma grande nação. O próprio Abraão 

seria uma bênção e ele aceitou em mudar de vida aos 75 anos. Que determinação para 

aceitar um desafio!   

  Que exemplo para adolescentes que, muitas das vezes, não querem desafios 

para suas vidas estagnadas pela internet, por redes sociais e amigos virtuais. 

Adolescentes que nunca acamparam, nadaram, tomaram banho de rio, excursionaram 

com mochila, mergulharam, subiram em árvore e em resumo, nunca viveram de 

verdade. Eles tem muito a aprender com Abraão.   

 Ao longo da caminhada com Deus para Canaã, Abraão deixou marcas visíveis de 

seu relacionamento com seu Criador e se você abrir em Gênesis 12:8 e 13:8 verá esse 

servo de Deus construindo altares e adorando ao Deus Criador em família onde quer 

que parasse.   

   Em nossa igreja a nível mundial, quinze por cento das famílias fazem culto 

familiar. Os outros oitenta e cinco por cento deveriam aprender a fazer inspirando-se 

em Abraão.    

Oro diariamente para que você adolescente adventista do sétimo dia possa já 

estar fazendo parte da nova geração de adolescentes adoradores: que curtem devoção 

pessoal e culto familiar.  

  

Abrão tem muito mais coisa para nos ensinar.   
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Robinson H. Amorim 

Adole Brasil 

Segunda Semana 

Descreva aqui a sua 

 Semana com Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

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

___________________________ 

editadole M 
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Quinze de Janeiro 

Eu sou o Teu Escudo  

“Depois destas coisas, veio à palavra do Senhor a Abraão 

numa visão dizendo: Não temas Abraão, eu sou o teu escudo e 

o teu galardão será muito grande.” Gênesis 15:1. 

  

A Palavra de Deus apresenta Deus de diversos nomes, mas quando Deus quis se 

dirigir a Abraão, Ele diz: Eu sou o teu Escudo.  

  

Deus hoje diz o mesmo para cada adolescente que O ama: Eu sou o teu Escudo, 

quando você sair para seu colégio público ou privado, quando você estiver 

caminhando para o trabalho. Quando estiver saindo do refeitório do internato, Deus 

diz “Eu sou o teu Escudo”. Quando você estiver indo para aula de inglês ou mesmo 

para a academia, Deus diz “Eu sou o teu Escudo.”.  

  

Muitos adolescentes adventistas do sétimo dia tem ido a lugares onde a 

presença de Deus não está e de lá, muitas vezes, chegam em casa trazendo as marcas 

de brigas e discórdias de torcidas organizadas e casas de show.  

  

Quão diferente é acordar e saber que Deus é teu Escudo. Teu Escudo quando 

você tirar férias, quando for à igreja ou ao shopping.   

  

Habitue-se já a orar antes de sair de casa, louvar, fazer sua devoção pessoal e 

saia de casa para enfrentar o mundo com a certeza que o seu Escudo vai com você.   

  

Tenha um lindo dia com Deus.   
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Dezesseis de Janeiro 

Nosso Deus Todo Poderoso  

 

“Eu sou o Deus Todo Poderoso, anda na minha presença e sê 

perfeito”.  Gênesis 17:1 

  

   Se existe algo que seres humanos amam é o tal do poder. Tem um ditado 

popular que diz: “quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela”.  

  

  Na adolescência você convive com pessoas poderosas e os mais fortes são os 

seus pais. Pais podem de verdade. Pais mandam e do nada eles desmandam e você fica 

ali mais perdido que cachorro em mudança de mendigo. Perdido no meio das ordens e 

contra ordens.   

  E o que dizer dos professores? Eles dizem a hora de chegar, sair, recreio, tarefa, 

provas, férias, se podem falar ou não. Tem professores que se acham a ‘bala que 

matou John Lennon’, de tanto que eles mandam.   

  Tem gangues que mandam intimidar adolescentes, tem narcotraficantes 

recrutando adolescentes, tem amigos que gostam de mandar em você e o tal do chefe 

que vai mandar em você e no seu trabalho, são outros exemplos de pessoas amantes 

de poder.   

Existem profissionais que se acham muito poderosos e muitos deles são de 

verdade: os juízes, os policiais, os ministros, os presidentes, os generais, os líderes 

religiosos e é preciso sabedoria para lidar com eles.   

  No meio de tantos pretensos poderosos, fico feliz em descobrir quem 

realmente é Poderoso. Deus se apresenta como Todo Poderoso.    

  É bom confiar num Deus que pode. Agradeça a Deus por Ele ser quem Ele é: 

Forte e Todo Poderoso e ainda assim te amar.  
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Dezessete de Janeiro 

Coisa difícil para o Senhor? 

 

“Haveria coisa alguma difícil ao SENHOR?” Gênesis 18:14. 

  

Quando você lê o relato de Gênesis 18, como o próprio Jesus Cristo e anjos vão 

profetizar o nascimento de Isaque e quando vemos que tanto Abraão e Sara se 

mostraram incrédulos, ficamos realmente pensando: temos motivos para duvidar de 

Deus?  

  

Ter filhos com quase 100 anos é impossibilidade humana, mas o que para o 

homem é impossível para Deus não é. É preciso fé nesse Deus.  

  

Muito bom que nessa fase da adolescência você guarde esse verso para toda a 

sua vida. Tem atitudes que Deus toma para contigo que você vai ficar surpreso da 

forma maravilhosa como Ele resolve seus problemas, suas angústias, suas dúvidas e 

atende com carinho, mas com muito carinho, quase todas as suas necessidades, 

sempre de acordo com a Sua vontade.  

  

Quantos adolescentes sequer sonhariam com a possibilidade de estar num 

internato com o padrão do IAP ou UNASP, ou mesmo curtir a mega piscina térmica do 

IABC em Goiás e, se você perguntar para muitos desses adolescentes adventistas do 

sétimo dia como eles foram parar lá, sem ter a menor condição financeira para tal, a 

resposta geralmente é o verso de hoje: tem coisa difícil para o Senhor?   

  

Você vai caminhar com Deus e muitas dificuldades irão aparecer e sua 

tendência como de todo ser humano é desistir na primeira batalha. Mas ao persistir 

nessa caminhada diária com Deus e tomando tempo para ver e contar as bênçãos, 

você vai ver que o seu Deus é especialista em impossibilidades. Que presente melhor 

do que este? Nosso Deus é tudo.  
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Dezoito de Janeiro 

A hora da fuga 

“Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela 

mão, e pela mão de sua mulher e de suas duas filhas, sendo-

lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora 

da cidade”. Gênesis 19:16. 

  

 Chegou uma hora na vida do sobrinho de Abraão que não sobrou alternativa: a 

hora era de fugir. Não havia mais no que pensar, pois os juízos de Deus iriam desabar 

sobre Sodoma e Gomorra e se ele quisesse salvar sua vida, só existia uma coisa a fazer.  

  

 Fico pensando nos milhões de adolescentes no mundo inteiro que vivem e 

passam por essa situação diariamente. São povos que eternamente estão em guerra 

uns contra os outros, são tribos contra tribos em diversos países e chega a hora de 

fugir e não há mais tempo para nada.  

  

Vai chegar a sua hora de abandonar casa, família, escola, curso, faculdade, vida 

boa e fugir para onde der e recomeçar tudo de novo.  

  

 Extraí lições interessantes e a primeira é ver o carinho de Deus com o sobrinho 

de Abraão, e se Deus se preocupa com Ló Ele se preocupa com você também.   

  

A segunda é que Ló representa todos os adventistas do sétimo dia que fugirão 

quando começar novamente a perseguição.  

  

E a terceira é que quando Deus manda fugir não tome tempo para olhar para 

trás. Sua e minha hora de fugir está chegando. Não olhe para trás. Olhe para cima e 

para o alto, pois Jesus virá de lá.  
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Dezenove de Janeiro 

Os pais também mentem?  

 

“E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher: É minha irmã; 

enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara.” Gênesis 20:2. 

  

  Se existe algo que adolescentes não digerem muito, em termos de 

relacionamento, é a separação dos pais. Geralmente quando isso acontece tudo 

começa com a tal de mentira. O pai mentiu e a mãe também.  

  É, adolescentes adventistas do sétimo dia, pais mentem! Abraão foi falar para 

Abimeleque que Sara era sua irmã ao invés de assumir que ela era sua esposa; e por 

muito pouco os juízos de Deus não iriam vir sobre as famílias envolvidas na mentira de 

Abraão.  

  Sempre falei para minhas duas filhas sobre o não mentir e que se eu 

descobrisse a mentira, eu nunca mais poderia confiar em nenhuma delas. Dessa forma, 

se preciso fosse, era melhor que elas apanhassem contando a verdade, do que 

mentissem.  

  Deus nos adverte sobre o pecado do falso testemunho. Milhões de pessoas 

entram nos tribunais de justiça, colocam sua mão sobre a Bíblia, para depois mentirem 

descaradamente. São pais, mães, filhos, filhas, sogros, sogras, famílias inteiras e seus 

respectivos advogados mentindo em juízo.   

Fico imaginando na forma como Deus deve reagir a tanta mentira. 

No verdadeiro dia do juízo divino, Deus acabará com essa praga. 

Amém por esse grande dia que virá para todos nós. 

Estejamos preparados. Ore hoje pela sua salvação. 
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Vinte de Janeiro 

Deus ouve o choro de sua mãe 

 

“Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele 

farei uma grande nação.” Gênesis 21:18. 

  

Quem conhece um pouco as mulheres sabe muito bem que o choro é uma de 

suas muitas armas. Quando as mulheres choram os homens geralmente desabam.  

Imagine Hagar, a mãe de Ismael, acabando de ser despedida pela sua patroa 

Sara, esposa legítima de Abraão, e saindo de sua tenda no deserto apenas com um 

odre de água e um pão. Sai da barraca levando seu filho adolescente, aquela água do 

odre acaba e não existe nenhuma outra saída para ela a não ser chorar. Chorar pela 

situação complicada que estava vivendo, chorar por não poder sonhar com um futuro 

para ela e seu filho adolescente.   

Deus é Pai e não padrasto e fez de Ismael uma grande nação. De Ismael vieram 

os mulçumanos e de Isaque toda a nação de Israel. Essas duas nações brigam até hoje! 

Que situação complicada não é verdade?   

Deus sempre acha espaço na Sua agenda para ouvir o choro das mães. 

Principalmente as mães de adolescentes que, às vezes, neste mundo moderno e 

corrido, sequer as tratam bem.    

Tire um tempo hoje para agradecer e orar pela mãe que você tem. Ismael pôde 

contar com sua mãe quando ele mais precisava dela.    

Tome tempo para curtir sua mãe. Procure agradá-la mais do que você já a 

agrada. Diga que a ama todos os dias e não somente no dia das mães.    

Que você possa ser o filho que ela espera ver no Céu.  
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Vinte e um de Janeiro 

O Deus que nos abençoa  

 

“E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com 

Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: 

Deus é contigo em tudo o que fazes”. 

Gênesis 21:22 

  

Se existe algo que nossa vida adolescente precisa aprender a enxergar, são as 

bênçãos que recebemos, ao invés de fazer parte de um exército de eternos 

insatisfeitos.  

Abraão recebeu um elogio fantástico de Abimeleque, pois ele via que Deus 

acompanhava a Abraão.   

Quando Deus anda conosco e cuida da gente o resultado são bênçãos materiais e 

espirituais.  

Muitos de nós adolescentes pensamos que bênçãos são só as materiais, e aí, 

quando você que mora no internato e vê uma amiga sua no sábado de manhã com um 

vestido maravilhoso e olha para o seu, você acha que ela é abençoada e você não.   

Milhares de pessoas gostariam de trocar posses materiais, que geralmente 

andam acompanhadas por brigas, discórdias e no futuro morte por conta de herança 

por uma família cristã.  

Muitos adolescentes não cristãos anelariam por momentos de paz no horário 

do pôr do sol, por um culto de manhã no sábado na igreja, por um almoço com irmãos 

na fé, pelo privilégio de ser dizimista e por tantas outras bênçãos. E você tem tudo isso 

e nem sempre valoriza.  

Viu quanto coisa boa você tem e não sabia ou faz de conta de não querer 

saber?  Agradeça a Deus por isso. Louve a Deus por ser um abençoado e um dia ter 

conhecido Sua Palavra e Seu Filho.  

 

Terceira Semana 
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Vinte e Dois de Janeiro 

Obedecer é melhor 

“E em tua descendência serão benditas todas as nações da 

terra; porquanto obedeceste à minha voz”. Gênesis 22:18 

  

  Adolescente, se você quer trilhar o caminho da bênção divina para sua vida, nada 

é tão importante quanto obedecer. E isso não é nada fácil.  

  Deus só pediu o único filho de Abrão para fazer algo inimaginável: mate o seu 

filho. E Abraão obedeceu. Quanto ele ia levantar o cutelo... o anjo do Senhor bradou e 

acabou a provação.  

  Na adolescência, quando nossa mente é mais exigida, começamos o processo do 

aprendizado, da análise, das comparações e aí vem o tal do questionamento. Questionar 

é muito importante, pois significa que você está pensando. O que muitos pais não 

toleram são questionamentos absurdos sem base para conversar com eles. Você 

questionar só para contrariar seus pais só irá te distanciar deles e isso não é bom para 

nenhum dos lados.  

  Duas lições aprendidas com essa atitude de Abraão: a primeira é que o caminho 

da bênção passa pela obediência. Não tem como fugir dessa realidade. Obedecer é a 

melhor forma de você andar em paz com Deus, com seus pais e seu próximo. Basta 

lembrar que milhões de presidiários tem uma vida horrível e tudo começou com um ato 

de desobediência. Quem não cumpre as leis dos homens acabam presos e a vida por lá 

não é nada boa.  

A segunda é que nem o seu filho único era tão importante para Abraão quanto 

Deus. Muito importante esse aprendizado. Muitas vezes achamos que amigos são mais 

importantes do que Deus. Que loucura!  

  Deus é o melhor e maior. Abraão provou isso na prática.  
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Vinte e Três de Janeiro 

Escolhendo uma gata  

 

“Ele enviará o seu anjo diante de ti para que tomes mulher de 

lá para meu filho”.  Gênesis 24:7 

  

O servo mais antigo de Abraão, que era o seu homem de confiança e gerenciava 

tudo que ele possuía, recebeu do patrão uma missão diferente: conseguir uma “gata” 

para Isaque. Mas não podia vir de qualquer lugar: teria que vir de sua parentela e não 

dos filhos dos cananeus.  

  

O servo seguiu as dicas do patrão, pediu um sinal para Deus e Ele coloca Rebeca 

no caminho do servo. Rebeca, segundo a Bíblia, era formosa a vista e virgem, pois 

nenhum homem a havia conhecido.  

  

Algumas lições para sua vida adolescente são importantes: a primeira: que o 

“gato” ou a “gata” da nossa vida, preferencialmente, deverá estar no meio do povo de 

Deus e não juntos aos cananeus modernos. Nosso povo adventista tem muitas meninas 

e garotos que muito rápido virarão homens e mulheres que irão assumir compromissos 

na hora certa.  

  

A segunda lição é que antes de namorar você deve orar e orar muito.   

  

A terceira lição é que beleza de corpo e virgindade é o sonho dourado de 

qualquer rapaz ou moça adventista do sétimo dia, porém não se esqueça de olhar o 

conjunto da obra.    

Beleza sem caráter não te levará a lugar nenhum. Muito pelo contrário. Vai 

aprendendo que isso é real.  
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Vinte e Quatro de Janeiro 

Filhos também mentem 

 

“Então se chegou Jacó a Isaque seu pai, que o apalpou e disse: 

a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú” Gênesis 27:22. 

  

Essa geração de Abraão era danadinha para mentir.  Abraão mentiu para 

Abimeleque dizendo que Sara era sua irmã e agora chega à vez do neto Jacó enganar o 

pai Isaque com mentiras de novo.  

Quando chegou a vez de receber a bênção de seu pai, que na verdade deveria 

ser de seu irmão Esaú, Jacó, devidamente combinado com sua mãe, mente e engana o 

pai.  

O que nós adolescentes adventistas do sétimo dia podemos aprender e levar 

para nossa vida jovem e no futuro como chefes de família?  

Ao começar sua vida de namoro deixe bem claro para seu pretendente que 

mentira não faz parte do seu caráter e que, portanto, você não mentirá para ele ou ela 

e que gostaria que isso fosse o alicerce do relacionamento de vocês.   

O amor é à base do relacionamento entre o casal, mas você consegue imaginar 

o amor sem a verdade?  Será que você irá namorar alguém que te ama, mas que está 

sempre mentindo para você e para os outros? Será que quem ama de verdade, mente? 

Claro que não. Os mentirosos devem amar somente a si mesmos e isso é lamentável.  

Aprenda com a Palavra de Deus. Mentira não te levará a lugar nenhum.   

Mentira só irá transformar sua vida num inferno aqui na Terra.  

Se você se enveredar pelos caminhos da mentira, sua vida será uma eterna fuga 

e você não nasceu para viver fugindo. Você adolescente de Deus é livre e não um 

escravo. Lembre-se disto ao longo do dia de hoje.  
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Vinte e cindo de Janeiro 

Norinhas Complicadas 

 

“Ora, sendo Esaú da idade de quarenta anos, tomou por 

mulher a Judite, filha de Beeri, heteu, e a Basemate, filha de 

Elom, heteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma 

amargura de espírito.” Gênesis 26:34-35. 

  

Muitos adolescentes, inclusive os adventistas do sétimo dia, resolvem começar 

sua vida sentimental muito cedo. Um dia eu estava num congresso juvenil, nem era 

congresso de adolescentes, e uma mãe me mostrou “orgulhosa” sua filha de 12 anos 

que já usava aliança de compromisso com um rapaz de 17 anos e ambos adventistas do 

sétimo dia.  

Esaú resolveu ter mulheres quando já era maduro e pelo jeito sua idade não lhe 

ajudou a escolher as pessoas certas, pois o verso acima nos diz que suas esposas foram 

uma amargura de espírito para seus pais.  

Conquistar um namorado ou namorada para si já não é uma tarefa muito fácil. 

Agora imagina a mágica que você tem que fazer para conquistar sogra e sogro para o 

seu lado. Tarefa complicada não é verdade? Mas o fato é que as duas noras de Isaque e 

Rebeca lhes deram um trabalho danado.   

Ore a Deus para que você não seja uma pedra no relacionamento de ninguém e 

aceite o conselho de Jesus para todos os seus relacionamentos: ame como gostaria de 

ser amado.   

Tão simples esta regra áurea de Jesus para relacionamentos não é verdade? Que 

tal colocar em prática na sua vida diária? Ame como gostaria de ser amado e o mundo 

vai notar a diferença que Jesus fez na sua vida.  

Que o Senhor lhe dê um abençoado dia de atividades e lembre-se de começar a 

amar quem está mais perto de você: sua família e depois o mundo inteiro te espera.  
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Vinte e Seis de Janeiro 

Travesseiro de Pedra – I 

 

“Tomando uma das pedras daquele lugar, e fazendo-a de 

travesseiro, deitou-se ali para dormir.” Gênesis 28: 11. 

  

  Se existe algo que adolescente curte é dormir. Agora imagina a situação: Jacó 

estava fugindo de casa depois de trocar por um prato de lentilhas o direito de ser o 

primogênito e também roubar a bênção que Isaque, seu pais, tinha para seu irmão.  

  

  Primeiro aprendizado para mim e você: todos, mas absolutamente todos os ditos 

heróis da Bíblia eram pecadores, falhos, miseráveis, pobres, cegos e nus, sob o ponto de 

vista espiritual, e é por esse motivo que nosso grande Herói tem que ser Jesus, nosso 

Criador e Mantenedor tem que ser Deus, o Pai, e nosso grande companheiro de jornada 

na Terra tem que ser o Espírito Santo. Os três são perfeitos e dependemos dos três.  

  

  Jacó saiu tão batido de casa que ele nem pegou travesseiro. Você, adolescente 

adventista do sétimo dia que já acampou, sabe muito bem que, se existe algo 

desconfortável de carregar é o tal do travesseiro e o cobertor. Por mais que você dobre 

eles ainda ficam grandes e não é em toda mochila que eles entram fácil.  

  

  Jacó dormiu tão bem que sonhou e Deus se revelou a ele em sonhos, “Eu sou o 

Senhor, o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque”.   

  Continua amanhã. Não deixe de ler. Não seja curioso e não vai ler agora. 

Combinado?  
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Vinte e sete de Janeiro 

Travesseiro de Pedra – II 

 

“Tomando uma das pedras daquele lugar, e fazendo-a de 

travesseiro, deitou-se ali para dormir.” Gênesis 28: 11. 

  

Depois de se apresentar, Deus abre uma sacola cheia de bênçãos para Jacó. Sim, 

para um ladrão de primogenitura e para um enganador, Deus prometeu: daria a terra 

que ele tinha se deitado a ele e seus filhos, sua descendência seria como o pó da terra. 

Por causa dos filhos de Jacó, seriam benditas todas as famílias da terra. Deus estaria com 

ele. Deus o guardaria por onde quer que ele fosse, faria voltar para a terra deles e não 

deixaria Jacó até que Ele, o próprio Deus, não cumprisse tudo o que Ele tinha prometido. 

Maravilha não?  

  

O que aprendemos aqui? Que o Senhor é extremamente bondoso com todos os 

Seus filhos, mas tem um carinho especial pelos pecadores que sabem que são 

pecadores, mas que estão dispostos, pela graça de Deus, a não mais amar e viver em 

pecado.   

Se Deus pode amar e abençoar um ladrão e enganador como Jacó e fazer de seus 

filhos uma grande nação, então existe espaço no coração de Deus para mim e para você, 

pois também somos pecadores.  

  

Agradeça a Deus pela Sua graça que transforma pecadores como nós, em 

abençoados de Deus.  

  Encare esse novo dia com a certeza do amor de Deus por você.   

Lembre-se que se por algum motivo você pecar hoje e o Espirito Santo de Deus 

tocar no seu coração em prol de arrependimento, agradeça a Deus pela presença do 

Espirito Santo ainda lhe guiando e agradeça a Deus pela sua graça maravilhosa, que 

salvou um pecador como você.  

Excelente manhã e um dia abençoado pela graça de Jesus.   
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Vinte e oito de Janeiro 

A paixão de Jacó  

 

“Assim serviu Jacó sete anos por amor a Raquel, mas estes lhe 

pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava.” 

Gênesis 29:20. 

  

Todas as pessoas normais que conhecemos e que passaram pela adolescência, 

tiveram alguém que as encantou. Aquela menina ou garoto que, com certeza, é um 

pouco mais velho que você e que você fica admirando de longe com a esperança que 

um dia, ele ou ela, te dê uma atenção.  

Com Jacó não foi diferente. Raquel devia ser daquelas meninas de fechar o 

mercado. Depois que o servo de Abraão trouxe a indicada do Senhor, Jacó não teve 

outra escolha senão se unir a ela. Você conhece bem a história, Labão, o pai de Raquel, 

montou um estratagema e enganou a Jacó e na noite de núpcias, entregou Lia ao invés 

de Raquel. Fico pensando: não existiam velas naquelas barracas do deserto?  

Um dos grandes objetivos da adolescência é cultivar amizades sinceras e 

aprender a se relacionar. Quando seus anos de juventude chegarem você já terá 

conhecido várias pessoas e aproveite sua adolescência para ir conhecendo muitas 

pessoas interessantes, pois a hora é essa.  

Com Jacó aprendi hoje que, quando se ama de verdade vale a pena investir 

tempo de qualidade no relacionamento com a pessoa amada do sexo oposto.   

Ficar nunca fez parte do caráter de Jacó. Ele levou tempo para ter sua amada ao 

seu lado. Ele soube esperar pacientemente apesar do engano de seu sogro. Ter um sogro 

como Labão ninguém, mas ninguém merece não é verdade.  

Seja o adolescente adventista que Deus quer que você seja. 
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Vinte e nove de Janeiro 

A angústia de Jacó 

 

“Porém Jacó respondeu: Não te deixarei se não me 

abençoares” Gênesis 32:26. 

  

Jacó estava fugindo de Esaú, seu irmão, quando passou por um momento de 

angústia terrível, com receio que seu irmão não lhe perdoasse. Nesse momento de 

terrível angústia, ele sente que “alguém” lhe toca e ele parte para a briga. No fim da 

briga o próprio Senhor lhe dá um toque no nervo da coxa e ele fica manco para o resto 

de sua vida.  

  

Um dos grandes privilégios que quase todas as pessoas têm é ter um irmão ou 

uma irmã. Tive três irmãs, e me lembro como eu era implicante com elas em casa, mas 

fora de casa não podiam mexer com elas.   

  

Jacó passou momentos de angústia tão grande pelo mal que fez a seu irmão, que 

a angústia que passaremos quando Jesus estiver perto de voltar é considerada na Bíblia 

como a angústia de Jacó.  

  

Muito provavelmente você, adolescente adventista do sétimo dia, já orou e 

sentiu que sua oração não foi ouvida. Por diversas vezes oramos de forma tão rápida e 

desinteressada que nossa oração não passa do teto mesmo.   

Com Jacó, aprendemos hoje, que temos que orar até que o Senhor nos abençoe, 

e para isso precisamos passar tempo de qualidade com Deus em oração. Isso fará toda 

a diferença em nossa vida.    
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Trinta de Janeiro 

A graça alcança Esaú 

 

“Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se lhe 

ao pescoço e o beijou. E eles choraram.” Gênesis 33:4. 

  

 Se existia alguém que queria se vingar entre os personagens do velho 

testamento, esse alguém era Esaú. Seu irmão mais novo lhe roubou a bênção que seu 

pai lhe daria por ser o filho mais velho, e pior que ele havia trocado a primogenitura por 

um prato de lentilhas! Quando Esaú pensou em colocar suas mãos no irmão, 

devidamente orientado pela mãe, Jacó fugiu.  

  Vamos tirar lições para nossas vidas adolescentes desse incidente bíblico. A 

primeira lição é que ser o filho do papai ou preferido da mamãe pode ser a sua realidade 

como adolescente, mas não cometa esse erro quando você passar a ser o pai ou a mãe.  

  A segunda lição: a vingança, esse maldito pecado que mora nos corações não 

convertidos, geralmente acaba em desgraça, tristeza e morte. Os jornais estão aí para 

mostrar que a maioria dos crimes acontece por vingança.   

A terceira lição: para abrandar e curar a vingança só existe a graça que nada mais 

é que o amor de Deus derramado em nossos corações.   

O Senhor foi derramando doses diárias de graça, de perdão, no coração de Esaú 

ao longo do caminho e quando ele viu seu irmão de sangue o resultado foi o nosso verso 

de hoje.   

Que essa graça faça parte de seu estilo de vida. Que você hoje se lembre que 

vingança não deve fazer parte do seu caráter.   

Perdoar é muito difícil para um coração não convertido, mas para quem tem 

Jesus no seu dia a dia, para quem conhece as bênçãos do poder da transformação do 

evangelho em nossas vidas, sabe que perdoar é fácil.  
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Trinta e um de Janeiro 

A fácil Dinah ou o terrível Siquém? 

 

“Quando Siquém, filho do heveu Hamor, príncipe da terra, a 

viu, tomou-a, deitou-se com ela e a humilhou” Gênesis 34:2. 

  

O sexo foi criado por Deus e as relações sexuais têm dois propósitos básicos: 

prazer e procriação.  

A Palavra de Deus diz que Diná, filha de Jacó e Lia, saiu para ver as filhas da terra. 

Diná deveria estar cansada dos costumes e hábitos de sua família, e saindo de casa, foi 

ver os hábitos dos habitantes daquele lugar.   

Diná olha para todo aquele povo e fica, com certeza, surpresa com tudo: roupas, 

joias, braceletes, as conversas, a bebida, o fumo, e ela deve ter sido muito bem tratada 

pelas suas novas amigas fora da tribo. Enquanto se divertia, ela vê um príncipe da terra, 

Siquém, e o verso de hoje conta o resto.  

Ficam várias perguntas: Siquém a estuprou ou não, pois a Bíblia fala em 

humilhação? Dinah deixou-se levar de forma tão fácil?  Seria esse o único caso do gênero 

na Bíblia?    

Pelo jeito a origem do “ficar” escrita na Bíblia aconteceu nesse momento, e o 

“ficar” nada mais é e nada menos é, que uma forma repugnante de se desvalorizar e 

jogar fora todo o caráter que seus pais e você construíram ao longo de sua vida.   

Adoles, jovens e adultos que “ficam” não tem ideia do que seja palavra, caráter, 

princípios e valores.  

Muitos adolescentes na tentativa de se sentirem eternamente amados e 

queridos entregam-se a paixões tão passageiras e tão fúteis que depois se arrependem 

de terem sido tão imaturos. Serão monopolizados e usados por outros adolescentes sem 

escrúpulos. Você precisa disso para sua vida? 
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