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Ei   Você!   Já viu essa Meditação Antes? 

 

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.  

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. 
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Adoração 

Deus é espírito, e é necessário que os 

seus adoradores o adorem em espírito e 

em verdade.  

João 4:24 

 

Está Página Possui Links 

Especiais – Encontre-as! 

 

https://www.bibliaon.com/louvor/
https://www.youtube.com/watch?v=n1B_glgsZy0
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Adoração 

 Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do 

que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da 

terra. Êxodo 20:4 

 O segundo mandamento da lei de Deus continua: “Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu 

sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, 

daqueles que me aborrecem e faço misericórdia, até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus 

mandamentos”.  Êxodo 20:5 e 6 

 Quando Deus quis ensinar seus princípios imutáveis, inflexíveis, inegociáveis, radicais, ELE mesmo, o 

Deus Criador, o Deus EU SOU, o Deus Mantenedor, o Deus Todo Poderoso, o Deus Pai, o Deus Provedor, 

o Senhor dos Exércitos, não pediu para nenhum homem comum, nenhum pastor, nenhum profeta, nenhum 

anjo cobridor, nenhum maestro do coral celestial e muito menos um escriba, para escrever o que Ele iria ditar. 

Deus mesmo, querendo mostrar o seu caráter imutável e querendo fazer uma aliança, um compromisso com o 

seu povo, Ele mesmo escreve a sua Lei em tábuas de pedra, Ele mesmo desce no monte Sinai, Ele mesmo se 

apresenta aos mortais e quando Ele faz isso, o monte Sinai se abala com a presença do Deus dos céus, da terra 

e do mar e Ele mesmo entrega a sua Lei para a humanidade. 

 O princípio inegociável do segundo mandamento é adoração. O mandamento referente adoração é bem 

claro e Deus proíbe explicitamente que qualquer ser humano adore ou preste culto a qualquer imagem de 

escultura. Deus é Deus e quer que nós o adoremos em Espirito e em verdade e nossa adoração passa a ser um 

exercício de fé, não dependendo de nossa visão. Nós, como cristãos não precisamos ver para crer. Deus nos 

abençoa com fé para cumprimos o segundo mandamento. Não precisamos de uma imagem de escultura, 

tentando nos mostrar algo parecido com Deus, pois nada do que meros e pecadores mortais possam fazer com 

suas mãos, sequer se aproximará da semelhança com o nosso Deus. 

 O mandamento possui duas promessas para dois grupos específicos de pessoas: os que aborrecem ao 

Senhor e os que amam ao Senhor e guardam seus mandamentos. Quando o princípio envolvido é adoração, 

não existe meio termo: ou você aborrece o Senhor, fazendo imagens distorcidas e desfiguradas do Senhor ou 

você O adora em Espírito e em verdade, pela fé. Ao longo de nossas curtas vidas, iremos ver filhos, netos e até 

bisnetos, sofrendo por conta de seus pais, porque lá trás, eles aborreceram ao Senhor, eles afrontaram ao Senhor, 

trocando o Senhor, por imagens de escultura. E porque seus filhos, netos e bisnetos estão sofrendo a 

consequência dos pecados de seus pais? Porque Deus está cumprindo seu próprio mandamento de visitar a 

iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. 

 Ao longo de nossas curtas vidas, iremos ver famílias de homens e mulheres abençoados por Deus, com 

filhos que estudam, se formam, que constituem famílias cristãs, que são prósperos e abençoados e tudo isso 

também ocorre, porque Deus está cumprindo o seu próprio mandamento e fazendo misericórdia até mil 

gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos.  

  Não brinque com Deus, quando o assunto é adoração. 

 Robinson H. Amorim 

/adolebrasil 
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Primeiro de Fevereiro 

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. 

 

Dinah representa todas as adolescentes adventistas do sétimo dia que 

tiveram bons pais, foram educadas nos caminhos do Senhor, estudaram em 

nossos internatos, mas quando tiveram a primeira chance de curtir a 

verdadeira e boa liberdade, perderam a virgindade, foram humilhadas e ainda 

tiveram que voltar para casa e imaginar a bronca dos pais e dos irmãos. 

 

Siquém representa a quase totalidade dos homens de nosso planeta que 

não conhecem a Cristo. As mães e pais desses rapazes os educam para serem 

“pegadores”. Não os criam para ter caráter e respeitar as meninas, mas sim 

para serem os “ficantes” e aproveitar ao máximo as meninas ingênuas que 

ainda existem por aí. 

 

Lição que fica para as adolescentes adventistas do sétimo dia: muito, 

mas muito cuidado ao conhecer os rapazes que são os príncipes desta terra. 

O mundo sempre terá um Siquém para uma Dinah e você não precisa ser 

uma delas.  

 

Lição para os adolescentes adventistas do sétimo dia: você não precisa 

ser um Siquém dentro do meio adventista. Nossas adolescentes merecem 

muito mais que adolescentes sem caráter.  

 

Cultive um mega relacionamento com o Pai Celeste e vocês verão que 

lindo caráter irão possuir. 
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Dois de Fevereiro 

Mudando de nome 

“Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais 

Jacó. Israel será seu nome. E lhe chamou Israel.” Gênesis 35:10. 

 

Deus tem todo o poder do mundo para fazer o que Ele quiser e Ele 

quis mudar o nome de Jacó para Israel. Deus ordena que Jacó vá até Betel, 

que foi o lugar que Ele teve uma luta com Jacó. Pediu para ele construir um 

altar, expulsar os deuses estranhos que porventura existissem em seu lar, 

pediu para ele e sua família se purificarem e depois de tudo isso Deus, o 

próprio Deus, muda o nome de Jacó para Israel. 

 

A maioria das pessoas hoje não se preocupa mais em ter um bom 

nome, um nome limpo, um nome que seja honrado e respeitado. Muitos 

adultos passam anos e anos com nomes sujos nos cadastros de empresas e 

governos e nem se preocupam em limpar e honrar. 

 

Temos um nome e dois sobrenomes que são de nossos pais. Antes de 

fazer dezoito anos, meu pai me disse que daqui a pouco o mundo iria me 

conhecer pelo meu primeiro nome, mas que eu levaria para sempre o nome 

dele e o de minha mãe e ele me recomendou que eu não o desonrasse. Estou 

tentando cumprir isso.  

 

Todos os salvos, incluindo você adolescente adventista do sétimo dia, 

irão receber do Mestre Jesus seu novo nome que virá numa pedrinha branca.  
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Três de Fevereiro 

O adolescente José 

 “Mas Rubem, ouvindo isto, livrou-o das mãos deles 

dizendo: Não lhe tiremos a vida” Gênesis 37:21. 

 

 Todos nós conhecemos de sobra a história de José.  

Filho mimado pelo pai, que só tinha olhos e presentes para seu filhote 

querido. José era aquele adolescente normal que gostava de andar de 

roupa nova e visitar os irmãos que eram pastores de ovelhas. Quando José 

começou a contar seus sonhos, e as interpretações mostravam que ele iria 

ter o comando de seus irmãos e família, ninguém gostou. Quando 

resolveram matar para se livrar dele, Rubens entra no circuito e salva o 

futuro de uma nação e o futuro de sua família, só que ele não sabia que isso 

iria acontecer. 

 

 Que lições nós adolescentes precisamos aprender?  

 

 Creio que a primeira coisa é que nenhum adulto gosta mesmo de 

ouvir opinião de mais novos. É assim com você e foi assim comigo. 

Precisamos crescer para nossos pais nos ouvirem; e olhe lá se vão querer 

ouvir!  

A segunda coisa: é muito bom ter irmão mais velho que goste da 

gente. Rubens atuou como defensor do irmão mais novo, e num momento 

complicado de sua vida, a interseção de Ruben foi fundamental.  

 

A terceira coisa é que o Espírito Santo atuou no coração de Rubens e 

ele ouviu a voz de Deus e salvou seu irmão mais novo. 
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Quatro de Fevereiro 

Adolescente Abençoado 

 “Desde que o pôs por mordomo de sua casa e de tudo o que 

tinha o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José” 

Gênesis 39:5. 

 Ser mordomo de uma casa deve ser uma atividade fácil, pois o 

mordomo serve o patrão e como seu patrão tinha emprego, José não 

deveria ter tanto trabalho como mordomo. Mas ser mordomo de tudo o 

que Potifar tinha deveria ser bem trabalhoso, e o mais interessante era que 

José tinha pouca idade quando assumiu essa responsabilidade de gerenciar 

tudo. 

 

 A Palavra de Deus nos diz que o Senhor abençoou a casa de um 

estrangeiro por causa de um israelita. 

 

 Muitas vezes pensamos que, pelo fato de sermos adolescentes, não 

somos ou não podemos quase nada. Erro seu! 

 

 É muito bom passar por essa fase da vida com a certeza de que é ou 

será uma bênção na vida de muitas pessoas que não conheceriam a Cristo 

se não fosse o seu testemunho, o seu cumprimento na portaria do prédio, 

as saídas com o coral da igreja para fazer serviço à comunidade, as ajudas 

na arrecadação de alimentos, a limpeza da mesa do refeitório do internato, 

mesmo que não seja a sua vez de fazer isso, dar lugar no ônibus e tantas 

outras atividades que nos fazem ser uma bênção na vida de outros que não 

conhecem a Cristo. 

 

 Escolha e atue na vida de outros como bênção e não como maldição. 
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Cinco de Fevereiro 

Fugindo na hora certa 

“Como, pois, posso cometer este grande mal e pecar contra 

Deus” Gênesis 39:9. 

 

Todos os adolescentes adventistas do sétimo dia que conheço sabem 

bem a história de José. Todos sabem que ficou complicadíssimo ele dizer 

não logo para a sua patroa na hora de ter sua primeira relação sexual, mas 

José sabia exatamente a hora de fugir, pois, muito provavelmente, Jacó e 

Raquel o tinham ensinado que o sexo aprovado por Deus, só acontece 

quando você troca a aliança de noivado da mão direita e a coloca na mão 

esquerda por ocasião do casamento.  

 

Neste momento tão maravilhoso do casamento você, não mais 

adolescente inconsequente e sim um jovem equilibrado, irá poder usufruir 

de todos os prazeres que Deus preparou para casados que escolheram a 

sua igreja e irão receber as bênçãos divinas separadas para esse momento. 

 

A atitude de José é ridicularizada pela maioria dos homens, jovens e 

também adolescentes não cristãos; porém, para nós não tem a menor 

importância, pois Deus permitiu que essa história chegasse a você, um 

adolescente adventista do sétimo dia, como um exemplo do que precisa ser 

feito sempre que o pecado tentar entrar em sua vida: fugir, esse é o melhor 

caminho. 
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Seis de Fevereiro 

O Segundo no Egito 

“Perguntou, pois, Faraó aos seus oficiais: Acaso acharíamos um 

homem como este, em que haja o Espírito do Senhor”? Gênesis 41:35. 

 

A história de José que saiu adolescente de casa, vendido como 

escravo, preso injustamente e por fim chegando à segundo no escalão de 

um grande império, tem tudo a ver com sua vida adolescente dentro da 

igreja adventista do sétimo dia. 

 

Ao longo dos seus 13 a 21 anos – fim da adolescência segundo os 

doutores em adolescência - são os anos em que você vai sendo preparado 

em clubes de desbravadores, em corais, em conjuntos, em saídas para 

pregação do evangelho, em camporee, em congressos de adoles, em 

camporee de jovens, em cursos de liderança e muitas outras atividades.  

 

Tudo isso tem vários objetivos, mas um deles, com certeza, é 

representar o nome do Senhor quando você tiver a oportunidade de ter um 

excelente cargo no mundo. 

 

Os lugares reservados para adolescentes adventistas do sétimo dia 

que estejam dispostos a colocar Deus em primeiro lugar são inimagináveis. 

Estabeleça bem firme o seu caráter em Cristo e prepare-se, pois Deus tem 

um grande plano para que você O represente diante dos poderosos desta 

terra.  

Não deixe a vida te levar e sim permita que Deus dirija sua vida. 
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Sete de Fevereiro 

Cuidando dos pais 

“Ali te sustentarei, porque ainda haverá cinco anos de 

fome, para que não sejas reduzido à pobreza, tu e a tua casa e 

todos os seus”. Gênesis 45:11. 

 

Se existe algo que adolescentes não sabem, entre tantas outras 

coisas é lógico, é o que é ser pai ou mãe com responsabilidade. Milhões de 

adolescentes viram mãe e não tem a menor, a mais pálida ideia do que lhes 

espera. A maioria dos homens sequer conhecerá seu filho, pois eles vão 

fugir da responsabilidade. 

 

Adolescentes, incluindo os adventistas do sétimo dia, não sabem o 

que é levantar de madrugada para cuidar de um bebê, o que fazer se ele 

tiver uma gripe forte ou tossir desesperadamente. Talvez nove em cada dez 

adolescentes durmam confortavelmente enquanto seus pais levantam às 

4h30 da manhã para esquentar o que sobrou do jantar, colocar tudo numa 

marmita, pegar dois ou três ônibus para chegar num emprego que irá lhes 

pagar muito mal. Mesmo assim a maioria desses pais, no dia do pagamento, 

irá economizar até os centavos para trazer comida e conforto para os filhos. 

 

Muitos adolescentes não têm ideia de valor, não tem ideia de quanto 

empenho é necessário para trazer pão, leite, frutas, legumes, verduras, 

grãos e carne para dentro de casa. Continua amanhã. Não deixe de ler. 
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Adole Brasil 

Primeira Semana 

Descreva aqui a sua 

 Semana com Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

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

___________________________ 
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Oito de Fevereiro 

      O clamado de Gideão 

 “Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: 

O Senhor é contigo, homem valente”. Juízes 6:12. 

 Que privilégios tem os adolescentes cristãos de poder ter a Palavra de Deus para 

iluminar seus caminhos. Hoje ao acordar, você não tem a menor ideia do que lhe reserva o 

seu dia, mas se escolhemos começar o dia com Deus, tenho a certeza de que ele acabará 

bem, pois o Senhor se agrada de que O busquemos em primeiro lugar. 

 Seu capítulo de leitura hoje é Juízes seis e lá aparece a história do chamado de 

Gideão. Mais uma vez a história se repete e lá estava o povo escolhido de Deus na face da 

terra, fazendo o que era mau e errado aos olhos do Senhor e por fazer exatamente o que 

eles queriam, Deus que é soberano e respeita as escolhas de Seus filhos, se retirou do meio 

de Seu povo e quando Deus vai embora a proteção divina vai junto com Ele. 

 Deus tirou sua proteção e vieram perturbar o povo de Deus, os midianitas, os 

amalequitas e os filhos do Oriente (seriam japoneses, coreanos ou chineses?) A estratégia 

deles era bem simples: eles atacavam toda a colheita do povo de Israel, a destruíam e 

também o mesmo tratamento era dado aos animais. 

 No meio desse caos de guerra, de fome, de misérias e fraqueza, eles lembraram de 

que Deus existe, eles clamaram ao Senhor e mais uma vez um Deus misericordioso sai em 

campo em prol de Seus filhos escolhidos. Deus envia Seu anjo que se assenta debaixo de um 

carvalho e o verso de hoje é o início de um bate papo entre Gideão e o anjo. 

 O anjo começou a conversa motivando Gideão e lhe diz: “O Senhor é contigo” e 

depois lhe lança um elogio: “homem valente”. Fico imaginando quantos meninos 

adolescentes não gostariam de receber este elogio de seu próprio anjo não é verdade? 

editadole M 
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 Hoje aprendemos que não precisamos fazer coisas erradas para voltar para Deus 

sempre na hora de um aperto. A companhia e a proteção constante do Espírito Santo de 

Deus em nossa vida são bem melhores do que ficarmos brincando de tirarmos Deus de 

nosso lado como fazia o povo de Israel. Como Gideão reagiu ao elogio do anjo? Amanhã tem 

mais Palavra de Deus no começo de seu lindo dia. Deus te espera sempre. 

Nove de Fevereiro 

Cuidando dos filhos 

“O seu arco, porém permanece firme, os seus braços foram 

fortalecidos pelas mãos do Poderoso de Jacó, o Pastor e o 

Rochedo de Israel”. Gênesis 49:24. 

 

O mandamento para os filhos todos sabem de cor. Nossos pais 

sempre nos lembram de quando os desobedecemos e os desonramos, 

porém nossa meditação falará de algo que cabe aos pais - a missão de 

abençoar os filhos.  

 

Pais podem abençoar os filhos de diversas formas: orar e muito antes 

de ter um, estudar bastante sobre a responsabilidade de cuidar de um filho, 

planejar o nascimento de cada filho, avaliar condição financeira antes de 

ter, definir o projeto de educação formal e secular que quer dar para seu 

filho, plano de saúde, moradia, alimentação de qualidade e lazer. Só isso. 

 

Pais tem que ter projeto de vida espiritual para seus filhos e isso vai 

incluir a igreja que vão frequentar, as lições da escola sabatina, Bíblias, 

ofertas especiais para financiar aventureiros, desbravadores, corais 

infantis, juvenis, adolescentes e jovens. 
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Jacó teve 12 filhos e nesse capítulo de Gênesis ele distribui bênçãos 

para todos. Duas foram especiais: o cetro não se arredaria de Judá – 

profecia que mostra que Jesus seria judeu e rei e as bênçãos sobre José nos 

versos 22 a 26. Abençoar os filhos é tarefa para os pais. 

 

 

Dez de Fevereiro 

A graça alcança Moisés – I  

“Ela lhe pôs o nome de Moisés e disse: das águas o tirei.” Êxodo 2:10. 

 

Passamos juntos os primeiros trinta e um dias de janeiro e 

precisamos de nove dias de fevereiro para ler e meditarmos sobre o livro 

de Gênesis. Hoje, dia dez de fevereiro, vamos começar nossa jornada pelo 

livro de Êxodo. 

 

Antes de sermos pais e mães, a escolha do nome é uma prioridade 

básica. Creio firmemente que os pais de Moisés colocaram um nome nele, 

porém foi o nome que a filha de Faraó lhe deu que permaneceu. 

 

Imagina o drama de Moisés: nascer com uma pena de morte o 

condenando, ter que ser colocado num cestinho todo dia e ir para o rio Nilo 

e ainda torcer para nada dar errado. Mas nos planos de Deus, Moisés se 

tornou a primeira criança bíblica a ser criado pela mãe, que ainda ganhava 

um salário para cuidar do filho. Que beleza, ganhar para criar o filho! 

Nascem dessa forma as primeiras creches da história bíblica. 

Depois de crescer, Moisés realiza o sonho de qualquer adolescente: 

ir morar com os ricos, dentro do palácio, comendo do bom e do melhor, 

com a melhor internet banda larga do reino. 
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 Moisés era o neto adotivo de Faraó. Conviveu com o luxo, a vaidade 

e aprendeu a sabedoria do reino dominante da época, mas Deus tinha 

outros planos.  

Amanhã continua esta história. 

 

 

 

Onze de Fevereiro 

A graça alcança Moisés – II 

“Ela lhe pôs o nome de Moisés e disse: das águas o tirei.” Êxodo 2:10. 

 

Como vimos ontem, Moisés era “o cara” no Egito, mas quando ele viu 

um egípcio cometer uma injustiça com um hebreu, num acesso de 

desequilíbrio emocional, o neto de Faraó vira assassino. De assassino a 

fugitivo e de uma hora para outra ele abandona o luxo e vai viver no 

deserto. 

 

Temos que tirar lições para nossas vidas adolescentes adventistas do 

sétimo dia: nossas atitudes impensadas virão para estragar nossas vidas. 

Adolescentes às vezes estão no vale e em segundos estão na montanha, 

emocionalmente falando. Pense muito bem, ore muito, prenda a respiração 

antes de tomar atitudes impensadas. Pense muito antes de agir. 

 

A graça de Deus o encontrou quando as sete filhas do sacerdote de 

Midiã encontraram em Moisés seu defensor. As moças só queriam dar água 

para o seu rebanho e os pastores queriam expulsá-las do poço. Moisés não 

ia deixar isso barato, pois para quem já tinha um assassinato no currículo, 

o que seria brigar com pastores de ovelhas?  
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As filhas do sacerdote amaram a atitude de Moisés e com Deus no 

comando de sua vida ele vai para Midiã e lá ele encontrou Zipora, uma das 

filhas do sacerdote, e resolveu casar com ela... Tem mais amanhã. 

 

 

 

 

 

 

 

Doze de Fevereiro 

A Filha do Pastor 

“Ela lhe pôs o nome de Moisés e disse: das águas o tirei.” Êxodo 2:10. 

 

Ao longo da história bíblica os homens sempre tiveram proeminência 

devido aos seus feitos, e como quem escrevia a Palavra de Deus, eram 

escribas e muito provavelmente homens, é normal que num mundo 

machista do passado, as grandes mulheres passassem despercebidas. 

 

Aquela filha de pastor, criada na igreja, aprendendo as tarefas 

domésticas, curtindo seus pais e servindo ao Senhor, foi a providência 

divina, foi a graça de Deus, capacitando-a, para ser a esposa do maior líder 

do Velho Testamento. 

  

Se todos concordam que Moisés foi “o cara” do Velho Testamento, 

temos que admitir que Zipora foi quem foi porque Deus derramou Sua graça 

na vida dela. Imagina a situação de Zipora: casar com um assassino, ter que 

confiar num homem que tinha uma ficha suja na cadeia do Egito. A princípio 

Moisés não era nada e ninguém para conseguir um casamento com a filha 
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do sacerdote, mas em Sua misericórdia Deus preparou Zipora para ser a 

esposa do homem mais manso da terra.  

 

Zipora aceitou ser a esposa de um assassino que foi transformado 

pela graça de Deus. Que a graça de Deus te alcance todos os dias de sua 

vida. 

 

 

 

Treze de Fevereiro 

Adolescentes reverentes 

“Continuou Deus: não te chegues para cá. Tira as sandálias 

dos teus pés, pois o lugar em que estás é terra santa” Êxodo 3:5. 

 

Existem adolescentes reverentes? Que igreja adventista do sétimo 

dia eles frequentam? Muitos adultos criam chavões ou verdades absolutas 

somente para eles. Apesar da irreverência dentro da casa de Deus ser algo, 

até certo ponto comum, mas não desejável, é muito complicado sempre 

colocar a culpa nos adolescentes. 

 

Deus quando quis ensinar reverência a Moisés, Ele o levou para o 

deserto e pediu para Moisés tirar as sandálias para evitar qualquer outro 

barulho, a não ser o do próprio contato com Deus. 

 

Muitos membros confundem igreja com feira: vão lá para comer, 

literalmente, dentro do templo, para conversar alto e mandar mensagens. 

O outro ambiente é a boate. Já vi programas e congressos com luzes e 
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fumaça de boate e quando o dito “culto” acaba você fica com uma sensação 

que saiu de uma balada sem nunca ter entrado em uma, pois seus princípios 

não permitem. 

 

Igreja é a casa de Deus. Não é a extensão de seu quarto e nem da sua 

casa. Aprenda reverência com Moisés. 

 Fale e ande o mínimo. Adore ao máximo. 

 

 

Quatorze de Fevereiro 

Festa no deserto 

“Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para 

que me celebre uma festa no deserto” Êxodo 5:1. 

 

Mesmo os adolescentes adventistas do sétimo dia curtem festas. As 

festas da amizade em nossos colégios são lendárias. Quem passou por 

internato sabe o que é se produzir, se arrumar, se mostrar para outros 

jovens e adolescentes, usar roupa de marca e ficar apreciando as meninas 

ou garotos que estão por lá. 

 

Muitas meninas vão se maquiar pela primeira vez, para nunca mais o 

deixarem de fazer, cabelos são penteados, cortes feitos e a euforia gira em 

torno da festa. 

 

Lembro que fui a uma festa quando tinha 13 anos e como era a 

primeira festa fora de Israel, meus pais me alertaram para bebidas e cigarro. 

Não deu outra, fui convidado e rejeitei entrar no quarto onde meninos de 
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minha idade fumavam e bebiam cerveja. Muitas festas no Rio e São Paulo 

existem para roubar órgãos. 

 

Cheguei de um Adeletchê, dentro do IACS em Taquara, e nossa festa 

foi uma bênção: oração, comida saudável, suco, frutas, pães e pastinhas. 

Nada de álcool, refrigerantes ou drogas. Quando Deus está no comando de 

nossa vida até nossas festas O louvam.  

Adoles adventistas e festas cristãs – combinação perfeita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Adole Brasil 

Segunda Semana 

Descreva aqui a sua 

 Semana com Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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Quinze de Fevereiro 

O dedo de Deus 

“Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus.” 

Êxodo 8:19. 

 

Muito interessante a disputa entre Moisés e Arão servos do Deus 

vivo, e os magos e encantadores servos de Faraó e do nosso inimigo. 

Primeiro Arão lança sua vara no chão e ela vira uma serpente e os servos de 

Faraó imitam. Segunda tentativa e agora as águas se transformam em 

sangue e novamente os servos de Faraó empatam o jogo e lá se foi a 

primeira praga. 

 

As rãs eram a segunda praga e mais uma vez Deus diz a Moisés para 

Arão estender a mão com a sua vara sobre as correntes e os rios. O 

interessante que até aqui quem realmente foi o agente dos milagres divinos 

foi Arão e não Moisés. A vara de Arão se transforma em serpente, se 

Robinson H. Amorim 
editadole M 
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estende sobre os rios e lá vem sangue. Depois é a vara de Arão quem traz 

as rãs. Que varinha abençoada e que Deus maravilhoso operando milagres 

por trás de seus servos humanos. 

 

Quando chegou a vez da praga dos piolhos, quem aparece para ser 

novamente usada por Deus?  Acertou, a vara de Arão fere o pó da terra e 

aparecem piolhos nos homens e no gado dos egípcios. Agora aqui acontece 

algo notável. Deus vira o jogo e começa a derrota do inimigo. Quando os 

servos de Satanás tentam imitar não conseguem.  

 

Veja o porquê amanhã. 

 

Dezesseis de Fevereiro 

O dedo de Deus 

“Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus.” 

Êxodo 8:19. 

 

Os magos e encantadores não conseguem, adolescentes, 

simplesmente porque o Deus dos adolescentes adventistas do sétimo dia é 

muito, infinitamente Maior, mais Poderoso, é o Criador, o Mantenedor, o 

Deus Supremo, o Pai da Eternidade, o Rei dos reis, o Príncipe da paz, o 

Grande Eu Sou. Os servos do inimigo tiveram que se curvar, se humilhar e 

reconhecer que aquele milagre inevitavelmente tinha o dedo de Deus. 

 

Cada dia Deus realiza milagres na sua vida adolescente: quando você 

acorda, seu coração continua batendo, seus olhos enxergam, seu corpo se 

movimenta, sua mente adolescente e criativa começa a pensar e você, 

como eu, começa o seu dia de joelhos agradecendo a Deus por esses e por 

mais todos os milagres que virão. 
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Aprender a ver, a enxergar os milagres que acontecem contigo cada 

dia e aprender a agradecer vão tornar sua vida adolescente mais prazerosa 

e feliz. 

O nosso Deus é vencedor de todas as batalhas e sua vida será uma 

vida de vitórias para mostrar a todo o universo que valeu a pena servir ao 

Senhor e agradecer pelo dedo de Deus que dirige sua vida.  

Agradeça a Deus agora por Ele ser quem Ele é. 

 

 

 

 

Dezessete de Fevereiro 

Aplicando a Palavra de Deus - I 

“Mas os que não tinham aplicado a Palavra do Senhor, 

deixaram os seus servos e o seu gado no campo”. Êxodo 9:21. 

 

Estamos ainda com Moisés e Arão no Egito. As pragas estão caindo e 

agora chega a vez da saraiva ou chuva de pedras misturada com fogo e a 

Palavra de Deus nos diz que “feriu toda a erva do campo e quebrou todas 

as árvores do campo”. 

 

Deus sempre avisa antes das coisas acontecerem. Avisou a Adão e 

Eva, avisou Noé e sua família, avisou Nabucodonosor sobre o futuro do 

mundo, avisou a Jonas, mostrou a Daniel e a João o que iria acontecer no 

fim dos tempos e aos discípulos as dificuldades de fazer parte do povo 

escolhido de Deus. 
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Moisés avisou a Faraó de tudo o que iria acontecer e Faraó 

simplesmente ignorou. Antes da praga da saraiva, Deus pediu a Moisés que 

avisasse a Faraó e seus servos, que se quisessem guardar o gado que o 

fizessem, pois iria chover pedra e o gado iria morrer. 

 

O verso 20 nos diz que “os servos de Faraó que temiam a Palavra do 

Senhor, fizeram fugir os seus servos e o seu gado para as casas”, mas o verso 

21 diz “que os que não tinham aplicado à Palavra do Senhor deixaram os 

servos e seu gado no campo”.  

 

Continua amanhã. 

 

Dezoito de Fevereiro 

Aplicando a Palavra de Deus - II 

“Mas os que não tinham aplicado a Palavra do Senhor, 

deixaram os seus servos e o seu gado no campo”. Êxodo 9:21. 

 

O que tudo isso tem a ver com minha vida de adolescente adventista 

do sétimo dia?  O que posso aprender com esse verso? 

 

É na fase da adolescência que você consegue pensar de verdade e 

quando se pensa de verdade é normal que você pense de um jeito, seu 

irmão de outro, seus amigos pensam diferente e seus pais então... pensam 

para lá de Bangladesch diferente de você.  
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Nada de errado quanto a pensar diferente, mas querer que a opinião 

de uma cabecinha imatura de 13 até os 16 anos, sem qualquer experiência 

de lutas e embates da vida esteja sempre certa, é pretensão e adolescentes 

pretensiosos são complicados. 

 

Contra sua tentativa de estar sempre certo, e se achar o “gás da coca 

cola”, Deus deixou Sua Palavra e todos os adolescentes que forem tão 

sábios quanto alguns oficiais de Faraó que aplicaram a Palavra no coração, 

sairão na frente no que diz respeito a uma vida abundante. Serão adoles 

sábios, íntegros, equilibrados, humildes, terão princípios e viverão por eles. 

 

 Vamos aplicar a Palavra de Deus ao nosso dia a dia. 

 

 

Dezenove de Fevereiro 

Páscoa nunca foi chocolate - I 

“O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes”. Êxodo 12:3. 

Se existe uma festa amada e esperada pela indústria, comércio e os 

governos, com certeza é a Páscoa. Milhares e milhares de toneladas de 

chocolate são produzidos com antecedência, milhões de pessoas, incluindo 

nossos adolescentes adventistas do sétimo dia, compram, consomem, 

exageram e se deliciam com o chocolate. 

Mas Páscoa nunca foi e nunca será meramente chocolate. Abra a 

Palavra de Deus em Êxodo 12 e atente para os detalhes dessa festa judaica.  

Primeiro: Deus define o mês no verso 12:1 – primeiro mês do ano.  

Segundo: Deus define o dia no verso 2 – dia 10 deste mês.   

Terceiro: a festa é familiar, verso quatro.  
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Quarto: Deus definiu o que comer nessa festa, verso cinco, e o 

cordeiro seria a refeição.  

Quinto: Deus define o dia em que o cordeiro seria morto e conforme 

o verso seis seria no décimo quarto dia desse primeiro mês.  

Sexto: Deus define o que fazer com o sangue do cordeiro, no verso 

sete diz que seria para passar nas ombreiras da porta.  

Sétimo: Deus define como eles comeriam o cordeiro, o verso oito fala 

em carne assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas.  

Oitavo: Deus define o que vestir, o que calçar e o que carregar na 

mão. No verso onze fala em lombos cingidos, sapatos nos pés e 

cajado nas mãos.  

A Palavra de Deus é fonte de conhecimento e sabedoria 

Continua amanhã... 

 

Vinte de Fevereiro 

Páscoa nunca foi chocolate - II 

“O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes”. Êxodo 12:3. 

Nono: Deus define como comer e no verso 11, fala em comer 

apressadamente, pois esta é a Páscoa do Senhor.  

Décimo: Quem participasse da festa, mas se esquecesse do sangue 

na porta, condenaria a família e perderia o primogênito. 

O sangue do cordeiro era um sinal de proteção e conforme a 

continuação de Êxodo 12:3, “Vendo o sangue, passarei por cima de vós e 

não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito”. 

Nessa primeira Páscoa, Deus define dez detalhes e a estabelece como 

um estatuto (regra) perpétuo (enquanto Ele quiser) entre os hebreus. Dez 

regras e nada de chocolate no cardápio.  
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A humanidade não tem a menor preocupação com as festas religiosas 

estabelecidas por Deus e as adulteraram ao longo dos tempos com 

objetivos meramente comerciais e nós, cristãos, pegamos carona e 

aderimos aos mesmos hábitos do mundo e achamos tudo ótimo.  

Muitos de nós, adventistas do sétimo dia, podemos estar incorrendo 

no erro de amar o chocolate e esquecer o Cordeiro. Quantas vezes vocês 

adolescentes não ganham caixas fechadas ou ovos de páscoa de seus pais 

na época da Páscoa, não é verdade? Essa seria a melhor forma de 

comemorar a Páscoa 

É muito fácil esquecer os motivos que nos levam a adoração. 

Geralmente fazemos o que fazemos porque outros já fizeram e por aí vamos 

levando nossa vida espiritual sem ter base para nossas atitudes.  

O inimigo trocou o Cordeiro por chocolate e nós não precisamos cair 

nesse truque.  

 

Vinte e um de Fevereiro 

Muito tempo como escravos 

“O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 

quatrocentos e trinta anos.” Êxodo 12:40. 

 

Desde o dia em que Jacó e seus filhos se reencontraram com José, 

que já era governador, até o dia em que Deus os tirou de lá, contabilizando 

tudo dão exatos quatrocentos e trinta anos. Se você multiplicar tudo por 

360 dias em cada ano você chegará a 154.800 dias, sendo que a grande 

maioria como escravos. É muito tempo para morar no país dos outros e 

muito, mas muito tempo para uma nação se submeter à escravidão. 

 

De todos os presentes que recebo diariamente de Deus, nada fala tão 

fundo ao meu coração como liberdade. Posso levantar a hora que quero, 
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posso comer o que quero, ir à igreja ou não, ir de ônibus, carro, a pé ou de 

táxi, posso escolher me formar, tirar férias, passear, ir a restaurantes, tudo 

isso e muito mais eu posso fazer porque sou livre. 

 

Fico imaginando os adolescentes judeus do tempo do Êxodo. Devem 

ter passado por momentos difíceis como muitos adolescentes que ainda 

trabalham em condições desumanas no Brasil ou em qualquer país, sendo 

escravizados, pouca comida e nada balanceada, pouca água, condições 

insalubres de vida, sem higiene e sem noite de repouso de qualidade.  

 

Tudo isso é real para muita gente da sua idade. 

 

Agradeça a Deus por ser livre e poder adorá-lo hoje. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Descreva aqui a sua 

 Semana com Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Adole Brasil 

Terceira Semana 
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Vinte e Dois de Fevereiro 

Adolescentes bronzeados pelo sol do deserto 

“Assim Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto 

do Mar Vermelho”. Êxodo 13:18. 

 

Deus parece gostar muito de deserto, pois algumas provações de 

Seus filhos sempre foram para lá. Moisés fugiu do Egito e foi para o deserto, 

quando Jesus foi tentado, o Espírito Santo o levou para lá, Moisés viu a sarça 

ardente no deserto, João Batista pregava no deserto e não deu outra: Deus 

tira Seu povo, que nada mais era que um enorme bando de escravos, e os 

faz passar pelo deserto e lá os provaria. 

 

editadole M 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
3
4 

 

Muitos adolescentes adventistas do sétimo dia têm uma vida 

privilegiada. Seus pais tiveram a bênção da sabedoria, da família bem 

ordenada. Vocês adolescentes não tem nem ideia do que seus pais 

passaram para lhes dar o que vocês têm hoje. Mas se vocês perguntarem 

para eles, eles lhes contarão quão trabalhoso, quanta privação, quantos 

sonhos desfeitos para poder chegar aonde chegaram e providenciarem 

para vocês esta vida boa que vocês tem. Converse com seus pais sobre isso. 

 

No deserto não há conforto, água, cama, ar condicionado, comida 

balanceada, nozes, castanhas ou filtro solar.  

 

São nos momentos de privação que Deus permite que venham as 

provações em nossa vida e ali aprendemos a depender inteiramente Dele.  

 

Não antecipe os momentos de provação. Deixe Deus dirigir sua vida 

adolescente. 

 

 

 

 

 

Vinte e Três de Fevereiro 

Os filtros solares de Deus 

 

“E o SENHOR ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para 

guiá-los pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para 

iluminá-los, para que caminhassem de dia e de noite”. Êxodo 13:21. 

 

Deus tinha um plano ousado para tirar Seus filhos escravos do 

deserto e fazê-los passar por inúmeras provações, entre elas, a sede e a 

fome. Era realmente um teste de fogo. 
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Nas inúmeras provas que passamos por esta vida, muitos de nós 

adultos, e muitos de vocês adolescentes, só miram e só focam os 

problemas. São dificuldades, problemas, dores, doenças, separação dos 

pais. Muitos de vocês hoje estão passando por dramas inimagináveis que 

só aconteceram porque, no passado, seus pais não planejaram ou 

planejaram mal muitas coisas e, às vezes, mesmo com todo o 

planejamento, as provas virão. Faz parte do processo de viver nesta terra 

pecaminosa. Não tem como fugir dos problemas. 

 

O verso de hoje nos fala dos filtros solares de Deus para Seu povo no 

deserto. A nuvem de dia e a coluna de fogo à noite.  Fico feliz em saber que 

em meio a tantas provas podemos pensar que Deus irá nos aliviar de 

alguma forma. Chamo isso de carinho de Deus. 

 Aprenda a ver as bênçãos por trás das provas.  

Que o Senhor alivie o seu fardo neste novo dia. 

 

 

Vinte e Quatro de Fevereiro 

Ponham o pé na água! 

“Dize aos filhos de Israel que marchem”. Êxodo 14:13-15. 

 

Uma das histórias mais fantásticas da Bíblia, com certeza, foi o drama 

passado por adolescentes israelitas quando viram o mar Vermelho na 

frente, o exército de Faraó atrás e o socorro tinha que vir de cima. 
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Imaginem milhares de pessoas marchando, fugindo dos soldados de 

Faraó e, de repente, do nada, todos param. O que vamos fazer?  Como 

entrar no mar sem morrer afogado?  Nem todos sabiam nadar. 

 

Então vem esta ordem do Senhor: “Meu povo deve marchar”. Pisem 

na água. Olhem para frente. Deixem o resto Comigo. Não se preocupem. Eu 

sou o Deus de vocês. Confiem em Mim. Quanta coisa Deus estava querendo 

dizer quando mandou o povo marchar! 

 

Linda história. Mas, adolescentes adventistas do sétimo dia, o recado 

para vocês é: estudem, sonhem, planejem, façam o seu culto pessoal, 

cantem no coral, vão à igreja, preguem, se possível, com palavras, lembrem-

se dos seus pais, aceitem desafios, olhem para o alto, orem ao Senhor e 

preparem-se para molhar o pé. A vitória não chega para quem olha para 

trás.  

 

A vitória te espera, mesmo que você chegue lá com os pés molhados 

e vai ser maravilhoso quando isso acontecer.  

 

Feliz dia na companhia do seu líder e salvador pessoal – Jesus Cristo 

o justo.  

 

 

 

 

Vinte e Cinco de Fevereiro 

Louvor e Adoração 

“O Senhor é a minha força e o meu cântico e Ele me foi por 

salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei, Ele é o Deus 

de meu pai e por isso o exaltarei”. Êxodo 15:2. 
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Pegue sua Bíblia. Isso mesmo. Pare de ler e pegue sua Bíblia, pois você 

verá o primeiro Salmo da Bíblia, só que ele foi escrito em Êxodo. Salmo em 

Êxodo não é engraçado? Dê uma lida em Êxodo 15:1-20 e delicie-se com 

este presente que Moisés nos dá. 

Os salmos eram músicas que o povo de Israel cantava para mostrar 

toda a sua alegria em ser o povo escolhido de Deus. Era a motivação 

constante da sua vida de povo fugitivo: poder cantar e adorar o Senhor.  

Uma boa parte do planeta, adolescente adventista do sétimo dia, 

gosta de louvar e desta forma vocês se engajam em corais, conjuntos, 

quartetos, trios, duetos, solos e por aí vai. Quem estuda em internato 

encontra na música uma mega oportunidade de louvar ao Senhor e 

também curtir as famosas viagens que os corais fazem ao longo do ano.  

Louvar é adorar. Louvar com gosto, com alegria, com entusiasmo é 

realmente gratificante e faz uma diferença muito grande na sua 

adolescente vida.  

Louve muito na adolescência.  

Você irá levar essa bênção por toda a sua vida. 

 Louvar fará parte de seu caráter e seu estilo de vida.  

Louve ao Senhor! Tenha sempre um cântico no seu coração.  

 

 

Vinte e Seis de Fevereiro 

Adolescentes Murmuradores I  

“Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra 

Moisés e contra Arão no deserto.” Êxodo 16:2. 
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Se a Palavra de Deus nos diz que todos murmuraram, nossos 

antepassados espirituais, os adolescentes israelitas, também murmuraram 

e por isso o título de hoje foi esse. 

 

Um dia todos vocês adolescentes adventista dos sétimo dia, irão 

trabalhar e conhecer o mundo dos direitos.  Trabalhador mal começa no 

emprego e quer saber de vale transporte, auxílio alimentação, auxílio 

refeição, que horas eu saio, se a empresa permite faltar em véspera de 

feriado, se mesmo como estagiário ele vai ter participação nos lucros, se 

pode acessar o Facebook, caso não tenha trabalho, e por aí vai. 

 

Com Israel, Deus teve o mesmo problema. Ao menor sinal de 

provação, reclamação e os direitos começaram a aparecer: “Queremos 

voltar”. “Quem dera ter morrido no Egito”. “Lá tinha carne e pão à 

vontade”. Veja que situação: um bando de escravos, que agora estavam 

livres, querendo ser escravos de novo por conta de comida e bebida! 

 

Adolescentes, o recado de hoje é simples: se Jesus já te salvou e 

libertou, por que você tem saudade do pecado?  Não se permita voltar para 

a escravidão.  

 

Seu lugar não é mais no lamaçal do pecado. Amém por isso. Deus seja 

louvado por mais este ato de amor para com você. 

Vinte e Sete de Fevereiro 

Adolescentes Murmuradores II 

“Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra 

Moisés e contra Arão no deserto.” Êxodo 16:2. 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
3
9 

 

O verso de hoje é o mesmo de ontem porque as lições aprendidas 

continuam. Vamos a elas: 

 

Adolescentes adventistas do sétimo dia, parem de reclamar! Sua vida 

é muito melhor que a de milhões de seus irmãos africanos ou indianos que 

não sabem se irão comer hoje. Eles sequer têm motivação para viver. 

 

“Na minha casa não tem comida variada”. Pare de reclamar! Na mesa 

de Deus no deserto teve maná por 40 anos. É como se você nascesse 

mamando maná, mingau de maná na infância, vitamina de maná na 

adolescência, torta de maná quando jovem e na maturidade dos 40 anos 

está lá você comendo sopa de maná. Você nunca passou por isso. Pare de 

reclamar. 

 

Adolescentes adventistas tem que aprender a comer a comida que 

Deus nos ensina na Bíblia e isso passa por frutas, legumes, verduras e grãos. 

Outro hábito saudável é beber água. Acorde e já tome um copo em 

jejum e continue tomando até fechar oito. Pronto, você acaba de deixar 

suas células felizes e evitar várias doenças.  

Bons hábitos de vida começam na sua idade.  

 Agradecer é muito melhor que reclamar. 

 

Vinte e Oito de Fevereiro 

O Senhor é a minha bandeira. 

“Edificou Moisés um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha 

bandeira”. Êxodo 17:15. 
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As bandeiras são símbolos de países, estados, municípios, de um 

órgão público, uma empresa privada, de uma marca de carro, do nosso tão 

querido clube de desbravadores e nossas lendárias unidades. 

 

Mas as bandeiras mais utilizadas no momento são as usadas pelos 

amantes do futebol. Torcedores apaixonados por clubes vestem a camisa 

do coração, tiram a bandeira do armário e desde a saída de casa, passando 

todo o tempo do jogo e até o retorno para casa, a bandeira é agitada, 

balançada e sacudida. O suor no rosto do torcedor é enxugado na bandeira 

e assim a bandeira torna-se um objeto de veneração e idolatria. 

 

Naquele dia que o povo de Israel chega a Refidim, o povo se rebela, 

pois não havia água. Deus pede que Moisés leve alguns anciãos com ele, a 

sua vara e com ela Moisés fere a rocha e o povo se sacia.  

 

A nação amalequita pelejou contra Israel. Moisés delega a batalha a 

Josué. Arão e Hur sustentam o braço de Moisés utilizando uma pedra e 

Josué ganha a batalha. Batalha ganha, Deus diz a Moisés: escreve isto e 

repete-o a Josué. Moisés edifica um altar e diz: “O Senhor é a minha 

bandeira”. 

 

Adolescente adventista do sétimo dia, o Senhor é a sua bandeira? 

Tenho certeza que o Senhor continua sendo o primeiro na sua vida.  

 

 

 

 

 

 

Adole Brasil 

Quarta Semana 
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Adole Brasil 

Descreva aqui a sua 

 Semana com Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

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

___________________________ 
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