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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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Reverência 

"Eu disse essas coisas para que em mim 

vocês tenham paz. Neste mundo vocês 

terão aflições; contudo, tenham ânimo! 

Eu venci o mundo".  

João 16:33 

 

Está Página Possui Links 

Especiais – Encontre-as! 

Antes, adorem o 
Senhor, o seu 

Deus; ele os livrará 
das mãos de todos 
os seus inimigos". 

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

 

Êxodo 20:3 

https://www.bibliaon.com/louvor/
https://www.youtube.com/watch?v=gk28_NbcTnY
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Janeiro - 2018 

 

 

Reverência  

 

Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não tomará 

por inocente, o que tomar Seu nome em vão. Êxodo 20:7 

Ao longo deste novo ano, estaremos trazendo para os adolescentes, reflexões sobre princípios e valores eternos, 

imutáveis, inegociáveis e inflexíveis, que o nosso próprio Deus quis nos ensinar, quando nos deu Sua Lei. 

O terceiro princípio embutido nas letras deste terceiro mandamento da Lei de Deus é reverência e ao ler 

novamente o famoso terceiro mandamento, me lembrei que sempre me ensinaram a decorar a primeira parte, mas 

existe uma verdade poderosa na segunda parte do verso que quase nunca é comentada. 

Deus nos ordena não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão e também Ele diz que o Senhor não tomará 

por inocente, o que tomar o Seu nome em vão. Esse é um recado direto para todos aqueles seres humanos que ficam 

falando o sagrado nome de Deus, por qualquer motivo banal, de forma leviana, pronunciando de forma descuidada, 

contando piadas ou incluindo o nome do Senhor em músicas profanas, com objetivo explícito de denegrir ou zombar o 

nome do Senhor. A todos estes o recado divino é bem claro e incisivo: Quem agir dessa forma não pode alegar diante 

de Deus que não sabia e por isso é inocente. Não existe inocente quando se trata de falta de reverência com o sagrado 

nome do Senhor! Brincar com o sagrado nome de Deus, ridicularizar, debochar, pronunciar o Seu nome de forma 

descuidada e depois com a cara mais deslavada do mundo, dizer que não sabia o que estava fazendo e que era inocente, 

para Deus este argumento não é válido. 

A profetiza da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ellen G. White, em seu livro Patriarcas e Profetas, página 306, 

fez seu comentário inspirado sobre o terceiro mandamento: “Este mandamento não somente proíbe os falsos 

juramentos e juras comuns, mas veda-nos o uso do nome de Deus de maneira leviana ou descuidada, sem atentar para a 

sua terrível significação. Pela inconsiderada menção de Deus na conversação comum, pelos apelos feitos a Ele em 

assuntos triviais, e pela frequente e impensada repetição de Seu nome nós O desonramos. “Santo é tremendo é o 

Seu nome” Salmos 111:9. Todos devem meditar em Sua majestade, pureza e santidade, para que o coração 

possa impressionar-se com uma intenção de Seu exaltado caráter e o Seu santo nome deve ser pronunciado 

com reverência e solenidade”. 

Não sei como você adolescente que investiu seu tempo em ler esta meditação, tem tratado com essa 

questão da reverência com o nome de Deus na sua vida, mas oro ao Senhor, para que a partir de hoje, você, 

que é um adolescente de Deus e um adorador em crescimento, conseguirá honrar e glorificar o nome do Senhor 

Deus, não pronunciando mais o Seu nome em vão, pois hoje você viu que as consequências desse pecado virão, 

pois, o nosso Deus não te tomará mais por inocente. 

Logicamente que você é humano e se por acaso você O desonrar e O desrespeitar ao pronunciar Seu 

nome em vão, o sangue de Jesus o cobrirá, mas cabe a você o privilégio de pedir humildemente perdão ao 

Senhor e se esforçar para não incorrer novamente no mesmo erro. Reverência com o nome do Senhor é um 

princípio inegociável. Amém! 

Robinson H. Amorim 

/adolebrasil 
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Primeiro de Março 

O Senhor é a minha bandeira? 

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

bandeira”. Êxodo 17:15. 

 

Você, adolescente adventista do sétimo dia, que me acompanha nesta 

meditação, conseguiu ver a diferença no título de ontem e no de hoje?  Ah! 

É a interrogação. 

Muitos pais, jovens, adolescentes e crianças adventistas do sétimo dia 

amam futebol, igual às pessoas que nunca passaram pelas águas batismais.  

Em alguns congressos de adolescentes, muitos me perguntam qual o 

problema de ir ao estádio e a minha resposta é: antes de ir, alguém se lembra 

de orar e pedir a proteção divina para ir num local onde o nome do Senhor 

não é adorado, reverenciado e louvado?  

Como ir como adolescentes adventistas do sétimo dia para um lugar 

onde quem é exaltado é o jogador e não o Deus dele?  

Como pedir a bênção divina num lugar onde você vai conviver com 

cerveja, bebidas, palavrões, torcedores urinando em latas de alumínio e 

jogando tudo nos torcedores rivais? 

Como pedir proteção sabendo de antemão que poderá haver briga, tiro, 

violência, pancadaria, polícia e até morte? Estádios de futebol não são 

lugares para nós.   

Poderíamos dizer como Moisés que o Senhor é a nossa bandeira ou 

amamos a bandeira de um time de futebol? 
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Dois de Março 

Aprendendo com o sogro I 

“Certamente desfalecerás assim tu como este povo que está 

contigo. O trabalho é pesado demais; tu só não o podes 

suportar” Êxodo 18:18. 

 

Muitos adolescentes começam a namorar muito cedo e por conta disso 

já convivem com a realidade de ter sogro e sogra. Quando existe a 

proximidade física entre os namorados, este convívio tende a se tornar 

intenso.  

O importante para os adolescentes envolvidos é o aprendizado, pois 

além dos princípios e valores aprendidos dos pais irá aprender algo do estilo 

de vida dos sogros. 

Se existiu um sogro que influenciou o genro e conseguiu transmitir os 

conhecimentos básicos de administração, esse alguém foi Jetro: o sogro de 

Moisés. Jetro era sacerdote em Midiã e, como pastor, já sabia que sozinho 

não se chega a lugar nenhum.  

Jetro vê Moisés dia após dia, julgando pessoa por pessoa e Jetro lhe 

fala sobre divisão de responsabilidades, delegação de competência e 

organização do povo em equipes. 

Os adolescentes adventistas do sétimo dia que frequentam internato 

sabem que não dá para encarar sozinho toda a louça de sábado, limpar o 

refeitório, sair correndo para o coral, dirigir o programa jovem e ainda dar 

uma passada na reunião do clube. Amanhã continua. 
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Três de Março 

Aprendendo com o sogro II 

“Certamente desfalecerás assim tu como este povo que está 

contigo. O trabalho é pesado demais; tu só não o podes 

suportar”. Êxodo 18:18. 

 

Muitos adolescentes adventistas, no afã de fazerem muitas coisas para 

Deus, ou mesmo para a igreja de Deus, centralizam tudo em suas mãos. É 

exatamente por isso que são sempre os mesmos que arrumam a classe, 

dirigem o louvor, fazem a chamada, passam a lição e geralmente quem está 

à frente gosta de estar lá, pois isso o torna popular, pelo menos em algum 

lugar que ele frequenta. 

Jetro ensinou a Moisés a arte de liderar sem aparecer. Tudo funciona 

melhor quando dividimos trabalhos, tarefas e responsabilidades.  Dividir é o 

canal. 

O futuro de vocês adolescentes adventistas do sétimo dia será encarar 

o trabalho numa empresa, num colégio, num hospital ou em qualquer 

emprego e você não deverá esquecer-se do conselho de Jetro: divida o 

trabalho, não centralize, escolha outros para ajudar a cumprir o trabalho.  

Se Deus lhe permitir ser o chefe aonde você vier a trabalhar, lembre-

se que dividir é a forma mais eficiente de multiplicar resultados e tudo isso 

aprendemos lendo a Bíblia.  

Deus não é maravilhoso? Tenha um lindo e maravilhoso dia com Deus 

no comando de sua vida adolescente. 
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Quatro de Março 

Propriedade Particular I 

“Agora se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardares a 

minha aliança, sereis a minha propriedade particular entre 

todos os povos. Embora toda a terra seja minha, vós me sereis 

reino sacerdotal e nação santa”. Êxodo 19:5 e 6. 

 

Depois de tudo o que Deus já tinha feito pelo povo de Israel, Ele 

resolve torná-lo Sua propriedade particular. Talvez o maior sonho de Deus 

estivesse se concretizando. Depois de perder Adão e Eva no jardim, o grande 

plano da redenção consiste em resgatar filhos perdidos e fazê-los pensar em 

voltar para o lar. 

Adolescentes gostam de exclusividade e Deus também e para 

comprovar isso não existe ninguém igual. Deus tornou o homem e a mulher 

seus coparticipantes da natureza divina, mas ainda assim de um mesmo 

homem e de uma mesma mulher nascem sempre filhos diferentes. 

 

As pessoas, na ânsia de serem diferentes, chegam a ser extravagantes. 

Ontem li uma reportagem a respeito de um homem que tem 97% do seu 

corpo tatuado. 

 

Deus, em Êxodo 19, estava escolhendo um povo para chamar de Seu 

e só tinham duas regras para isso: ouvir a Sua voz e guardar a Sua aliança. 

 Nada tão difícil assim. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Faz 

parte da família de Deus aqui na Terra. Tem mais amanhã. 
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Cinco de Março 

Propriedade Particular II 

“Agora se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardares a 

minha aliança, sereis a minha propriedade particular entre 

todos os povos. Embora toda a terra seja minha, vós me sereis 

reino sacerdotal e nação santa”. Êxodo 19:5 e 6. 

A nação israelita, os doze filhos de Jacó, seus filhos, netos e 

descendentes foram durante muitos anos a propriedade particular de Deus na 

terra toda. Com tantos milhões de pessoas no planeta e Deus escolhe eles. 

Que privilégio! 

Mas eles resolveram não querer mais esse privilégio quando, como 

nação, eles crucificaram o melhor presente que o Pai poderia lhes dar – Seu 

Filho. 

Jesus vem a esta terra e depois que morre e ressuscita, Ele abre uma 

nova página na história dos relacionamentos dos filhos com Deus. Através 

do batismo (imersão) você nasce na família de Deus como propriedade 

exclusiva Dele.  

Isso é exclusividade. Isso é você poder dizer para todo mundo: Deus é 

o meu Pai. O Espírito Santo me acompanha diariamente e Jesus Cristo é o 

meu Senhor e Salvador para sempre.  

Exclusividade é acordar a cada dia e saber que sua salvação está 

garantida, que Deus o escolheu como prioridade e agora você tem família na 

terra e no céu.  

Ore e agradeça ao Pai a bênção de ser exclusivo. 
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Seis de Março 

Lei de Deus 

“Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito”. 

Êxodo 20:2. 

Se existe algo complicado, enrolado, feito para dificultar, são as leis 

humanas. Nosso país tem milhares e milhares de leis, decretos, 

regulamentos, normas, medidas provisórias, instruções normativas que são 

atualizadas diariamente e pasme, a maioria delas não atinge seu objetivo, 

pois quase ninguém vai consulta-las, nem imprimi-las e não vai ter quase 

ninguém para ver se elas estão efetivamente sendo cumpridas. 

Existe, em todo pais, uma lei soberana chamada Constituição, que 

deveria ser simples e nossos direitos e deveres deveriam estar claros lá e se 

nos sentíssemos prejudicados deveríamos ir lá e saber de forma bem fácil 

como resolver a situação.  

Adolescentes, pasmem, mas é real: os próprios governos que ajudam 

a criar as leis, não as cumprem. Quer você acredite ou não é assim que 

funcional. O grande problema na área jurídica é que uma palavra pode gerar 

uma infinidade de interpretações e desta forma fica tudo muito difícil. 

Deus é muito melhor, mais prático, objetivo, direto, operacional e com 

Ele como legislador sabemos que Sua lei é suprema.  

Está escrito em Êxodo 20 que nossa liberdade plena vem de obedecer 

esta lei e que Deus vai nos julgar com base nela. 

Na lei de Deus oito mandamentos começam com não, um com lembra-

te e um com honra. Fácil, prática e simples.  

Pegue sua Bíblia e relembre os dez mandamentos da sagrada lei de 

Deus. 
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Sete de Março 

Medo de Deus 

“E disse a Moisés: fala tu conosco e ouviremos. Mas não fale Deus 

conosco, para que não morramos.” Êxodo 20:19. 

 

Quando o povo viu os trovões e relâmpagos, o barulho da buzina, o 

Monte Sinai fumegando, quando sentiram uma pequena amostra do poder de 

Deus, o povo de Israel teve medo e disseram para Moisés falar com Deus e 

não eles.  

Muitos e muitos medos surgem na adolescência e entre eles 

destacamos: reprovação escolar, não ser popular, ser alto, ser baixo, ser 

magro, ser gordo, ser rejeitado e ridicularizado pelos colegas, as espinhas, 

não estar na moda, se sentir inferior, ser pobre, perder os pais e ser criado 

por estranhos... É normal ter medo. 

 O medo serve também como fator de prevenção, pois se você tiver 

medo de água, dificilmente você morrerá afogado e nesse aspecto o medo te 

ajuda. 

Você, adolescente adventista do sétimo dia, que está começando sua 

caminhada diária com um Deus maravilhoso, ao formar seus hábitos de 

acordar cedo, se ajoelhar, orar, ler Sua Palavra, louvar, tudo isso vai 

fortalecer sua vida espiritual e você vai aprender a depender Dele e a viver 

por Ele.  

Esse pedido dos israelitas nunca servirá para você. Ame ao Senhor, 

caminhe com Ele, conheça-O e viva sem medo. Amém por isso. 
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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 Março 

Orelhas Furadas 

“E o seu senhor lhe furará a orelha como uma sovela”. 

Êxodo 21:6 

 

Costumo voltar de meu trabalho a pé todo dia e tenho observado o 

número cada vez mais crescente de adolescentes que furam orelha, umbigo, 

nariz, lábios. As tatuagens então? Essas estão no auge de sua evolução. 

Modismos como esses vêm e vão, e ao ler a Bíblia vejo que esse 

costume de furar orelhas era uma prática judaica para se identificar escravos 

israelitas dentro da nação de Israel. 

 

Os escravos israelitas só poderiam ser escravos por seis anos e no 

sétimo eles ganhariam a liberdade, mas se o escravo quisesse permanecer na 

casa do antigo patrão e o servir para o resto de seus dias, seu patrão o levava 

aos juízes e furava suas orelhas. Isso é passado. 

 

Nós como adventistas do sétimo dia não precisamos furar nada em 

nosso corpo para provar para ninguém que somos escravos. Deus pede que 

entreguemos diariamente nosso coração (mente) e nossas escolhas irão 

mostrar para o mundo de que lado nós estamos e estar do lado de Deus é um 

privilégio. 

 

 Somos servos de Deus sim, mas não somos servos de um inimigo que 

procura nos levar cativos no pecado diariamente.  

 

Graças a Deus que Sua graça nos libertou de furarmos e pintarmos 

nossos corpos.   

 

Somos livres. Quer algo melhor que liberdade? 

editadole M 
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Nove de Março 

Seguindo a massa 

“Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa 

demanda depois, acompanhando a maioria, para torcer o 

direito”. Êxodo 23:2 

 

Deus continua orientando o Seu povo e encontrei essa dica para sua 

vida adolescente. Em outras palavras, Deus pede para que você tenha muito, 

mas muito cuidado em seguir a massa, a galera, que geralmente não pensa, 

são manipulados e o que é pior, não tem Deus no comando de suas vidas.  

Um exemplo prático de adolescente seguindo a massa: quando você 

junta seus amigos adventistas do sétimo dia e resolvem ir ao estádio de 

futebol para ver seu time jogar. Eu já vi testemunho de professor de 

adolescentes de nossa igreja que não via mal nenhum nisso e depois do pôr 

do sol eles se arrumavam e, como classe, iam todos para o estádio. 

 

Outro exemplo: rebeldia contra professores e diretores de escola. Vá à 

origem da rebeldia e tem sempre um adolescente com péssimo boletim, com 

família que nunca o apoiou e começa a desafiar a todos. 

 

Outros exemplos: ajuntamento político, invasão de terra, greves de 

todos os tipos e brigas de rua. Por trás dos movimentos de massa tem poucos 

pensando e muitos manipulando mentes fracas.  

 

Cuidado com eventos de massa. Não seja você a azeitona da pizza 

deles. 
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Dez de Março 

Os anjos dos adolescentes 

“Eu envio um anjo diante de ti, para te guardar pelo caminho e te levar 

um lugar que te preparei”. Êxodo 23:20 

 

O povo de Israel já havia chegado ao Sinai. Já haviam visto a presença 

maravilhosa de Deus na coluna de nuvem de dia e na coluna de fogo à noite. 

Agora o Senhor promete que enviaria um anjo adiante para duas coisas: 

guardá-los pelo caminho e levá-los para a terra prometida. 

Fico imaginando que tipo de anjos especiais Deus deve mandar para 

cuidar de adolescentes adventistas do sétimo dia. Anjos são seres criados por 

Deus para nos cuidar, proteger em nossa caminhada, nos livrar do mal, 

evitando que os passos dos adolescentes sigam por caminhos obscuros. 

Surgirão convites, mesmo dentro do sábado, para vocês irem a 

ambientes onde a presença divina não está, para se iniciarem nos vícios da 

bebida e das drogas e pasme, isso pode acontecer dentro da sua classe da 

escola sabatina.  

Não é pelo fato de estarmos em escolas e internatos adventistas que 

estamos imunes aos convites nefastos do inimigo.  

O recado para você hoje é que você tem um anjo que trabalha para lhe 

proteger, guardar e te ajudar a chegar ao céu.  

Agradeça a Deus pelo seu anjo. 
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Onze de Março 

Servindo na adolescência 

“Servireis ao Senhor vosso Deus e Ele abençoará o vosso pão e a vossa 

água. Tirarei do meio de vós as enfermidades.” Êxodo 23:25. 

 

Servir, no contexto mundano, é sinal de humilhação.  Quando eu penso 

em alguém me servindo eu penso em garçons, mas esse é o trabalho deles e 

no final eles vão ganhar a gorjeta para isso. 

Dificilmente conseguimos ver pessoas servindo sem interesse 

financeiro, mas a Palavra de Deus recomenda-nos servir para sermos 

abençoados.  

Quando adolescentes vão para os nossos congressos, eles encontram 

tudo pronto. Quem fez, quem trabalhou, quem se dispôs a dar de seu tempo, 

talentos e dons para isso? Foram adolescentes servos que fizeram tudo.  

Quando adolescentes de nossos internatos lavam louça, limpam a 

cozinha no sábado. Isso é serviço. Quando desbravadores ralam, carregam, 

descarregam, montam e desmontam barracas. Isso é serviço. 

Muitos adultos que tem seu ganho na causa de Deus durante a semana 

não fazem nada na igreja nos finais de semana. Alegam que já trabalham 

para Deus e por isso não estão dispostos a servir voluntariamente ao seu 

Senhor. Mas na verdade esse é o seu trabalho remunerado. Servir por amor 

não tem remuneração.  

Passe sua adolescência servindo e as bênçãos acima virão. Vosso pão 

e vossa água serão certos. Em outras palavras, Deus está te dizendo que Ele 

irá suprir as suas necessidades 
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Creia nessa promessa de Deus. 

 

 

 

 

Doze de Março 

Promessa é para ser cumprida 

“Tudo o que o Senhor falou faremos e obedeceremos”. Êxodo 24:7. 

 

Se existe algo que adolescentes não curtem, são promessas feitas pelos 

pais as quais nunca cumprirão.  

Muitos de vocês se empenham nos estudos motivados por promessas 

e, se essas promessas forem feitas por seus pais, aí vocês se dedicam ao 

máximo, atingem seus sonhos, seus planos e objetivos.  

Porém quando chega à hora de seus pais cumprirem a parte deles no 

acordo, as desculpas são sempre as mesmas: “a situação financeira apertou”, 

“vamos ter que empurrar um pouco” e que tal “daqui a seis meses te coloco 

na autoescola. Te dou minha palavra!” 

Qual o seu sentimento em relação a seus pais quando eles prometem e 

não cumprem? Desapontamento é a resposta. Você fica pensando assim: que 

tipo de pai e mãe eu tenho que prometem e não cumprem? Que me enganam 

e manipulam? 

Se seus pais tem esse perfil, aprenda com eles e ore ao Senhor pedindo 

sabedoria para nunca agir dessa forma hoje e principalmente quando você 

for pai ou mãe. Não é porque seu pai te enganava que você vai fazer da 

mesma forma com seu filho no futuro. 

O povo de Israel prometia e não cumpria.  

Deus é um Pai diferente, pois o que Ele promete, Ele cumpre. Aprenda 

com Deus e cumpra o que prometer. 
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Treze de Março 

A Glória do Senhor 

“E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai”. Êxodo 24:16. 

Se existiu um momento importante na vida daqueles adolescentes 

israelitas foi quando Deus resolveu fazer uma aliança com eles e suas 

famílias. 

Quando Moisés subiu ao monte Sinai, uma nuvem cobriu o monte e a 

glória do Senhor desceu sobre o monte e a luz parecia um fogo que queimava. 

Antes do pecado, a presença Divina entre os homens era algo normal, 

mas Deus não pode Se mostrar com todo o Seu poder, senão seríamos todos 

destruídos.   

 Moisés, o amigo de Deus, ficou quarenta dias e quarenta noites 

curtindo a glória, a companhia e a presença de Deus. 

Você, adolescente adventista do sétimo dia, pode sentir uma amostra 

da glória de Deus na sua vida, quando resolver que seu dia não irá mais 

começar sem o seu encontro pessoal com o dono da glória. 

 E neste momento, quando todos ainda dormem, você sozinho louva, 

ora, chora, lê sua Bíblia, se arrepende, busca forças, ora pelos amigos, faz 

seu ano bíblico, lê esta meditação, curte os livros do Espírito de Profecia e 

sente um vislumbre da presença de Deus.  

Lindo dia para você. 
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Quatorze de Março 

Aprendendo a Ofertar 

“Diga aos israelitas que me deem uma oferta. Receba as ofertas 

que eles quiserem dar de coração.” Êxodo 25:2. 

 

Veja como Deus é sábio, e quão sábio podemos ser e quão bem 

podemos viver se conhecermos Seus propósitos para nossas vidas. 

 

Deus, o Criador supremo, o Dono de todo o ouro e toda a prata, quer 

que o seu povo construa um templo para Ele e pede oferta para quem? Para 

o povo de Israel. Deus com toda a sua riqueza não poderia entrar com os 

recursos e o povo com a mão de obra? 

 

E foi isso que Ele fez. Ele abençoou tanto o povo de Israel com 

bênçãos materiais, que pediu aos que quisessem que trouxessem ofertas. 

Note que Ele não obrigou a dar ofertas para o templo, e quem desse deveria 

dar de coração. 

 

Adolescentes, aprendam algo desse episódio: Deus é o dono de tudo, 

mas Ele distribui bênçãos. Ele não as acumula num depósito no céu e guarda 

tudo para Ele. Deus não queria no passado e não quer hoje, que seus filhos 

sejam egoístas e amem o dinheiro mais que a Ele. 

 

Em breve você irá trabalhar, ter renda, e hoje a Palavra de Deus te 

ensinou a ofertar. 

Esse é um privilégio que Deus dá para quem não é egoísta. 
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Adole Brasil 

Segunda Semana 

Descreva aqui a sua 

 Semana com Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

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

___________________________ 
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Quinze de Março 

Quem inventou a Igreja? 

“Os israelitas deverão fazer uma Tenda Sagrada para mim, a 

fim de que possa morar no meio deles”. Êxodo 25:8. 

Uma vez ouvi de um pregador, em um púlpito adventista do sétimo 

dia, dizer que igreja é invenção de homem, que Deus nunca precisou de 

igreja. Ao ler o verso de hoje confirmei minha convicção de que o pregador 

estava errado. 

Deus amava e ama tanto seus filhos que Ele mesmo resolveu pedir ao 

povo de Israel ofertas diversas como ouro, prata, bronze, peles de animais, 

linho e outras e com elas deveriam construir um santuário para que Ele, o 

Supremo, o Todo Poderoso, o Mantenedor, o Eu Sou o Que Sou, 

simplesmente ficasse perto dos filhos amados. 

Que carinho esse do nosso Deus! Que necessidade maravilhosa essa 

de Deus! Que amor! Que desejo! Estar presente através do Espírito Santo em 

todas as igrejas do planeta Terra, onde Seus filhos O procuram para adorar. 

Deus se faz presente em várias igrejas e onde houver duas ou mais 

pessoas reunidas Ele estará ali. Quando você pensar em ir à igreja, lembre-

se que Ele já está lá, para te mimar, amar e acariciar.  

Vá à igreja para encontrar-se com este Deus maravilhoso que te ama. 

 

 

 

editadole M 
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Dezesseis de Março 

Nosso Deus não é bezerro 

“Povo de Israel estes são os nossos deuses, que nos tiraram do 

Egito”. Êxodo 32:4. 

 

Já tinha um tempinho que Moisés tinha subido ao monte e o povo de 

Israel, ao invés de agradecer ao seu Deus Todo Poderoso e que se 

manifestava pelos relâmpagos de sua presença na nuvem que estava perto 

deles, eles se lembraram de seus ídolos dos tempos que eram escravos no 

Egito. Os seus patrões egípcios idolatravam o boi ou bezerro e o povo 

desejava uma imagem para representar o seu Deus também. 

 

“Deus não dera espécie alguma de semelhança de Si e proibia qualquer 

representação anterior para tal fim. Os grandes prodígios feitos no Egito e no 

Mar Vermelho destinavam-se a estabelecer Nele, fé, como o Ajudador de 

Israel, invisível e todo Poderoso, o único e verdadeiro Deus. E o desejo de 

alguma manifestação visível de Sua presença fora satisfeito com a coluna de 

nuvem e fogo que guiava os Seus exércitos e pela revelação de Sua glória.” 

Patriarcas e Profetas pag. 316. 

 

 Hoje, adolescentes adventistas do sétimo dia, podem correr o mesmo 

risco do povo de Israel e querer substituir o Deus verdadeiro pelos bezerros 

modernos: ídolos, celebridades humanas, programas de televisão, cinemas, 

falsos mestres e pastores.   
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Não caia neste engano. Nosso Deus é maior. Confie Nele. 

 

 

 

 

 

Dezessete de Março 

Líderes Fracos 

“Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e 

anunciou ao povo: amanhã haverá festa diante de Deus O 

Senhor”. Êxodo 32:5. 

 

Nossa profetiza Ellen White, em Patriarcas e Profetas página 316, 

escreve: “Tal ocasião crítica exigia um homem de firmeza, decisão e 

coragem inflexível, um homem que tivesse a honra de Deus em maior conta 

do que o favor popular, a segurança pessoal ou a própria vida. Mas o atual 

chefe de Israel não era desse caráter. Arão com fraqueza apresentou opções 

ao povo, mas sua vacilação e timidez nos momentos críticos apenas os tornou 

mais decididos”. 

Arão temia pela sua própria segurança e em vez de manter-se 

nobremente pela honra de Deus; rendeu-se às exigências da multidão. Seu 

primeiro ato foi ordenar que os brincos de ouro fossem reunidos dentre todo 

o povo e trazidos a ele, esperando que o orgulho os levasse a recusar tal 

sacrifício. E Arão vilmente permitiu que se fizesse esse insulto a Jeová. Fez 

mais. Vendo com que satisfação, o deus de ouro era recebido, construiu um 

altar diante dele e fez esta proclamação: “Amanhã será festa ao Senhor. Sob 

o pretexto de realizarem uma festa ao Senhor, entregaram-se a glutonaria e 

a folgança licenciosa”. 
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Liderar é um desafio que poucos querem aceitar, pois a 

responsabilidade final virá sobre você e a maioria sequer manifesta o 

interesse em ajudar na causa de Deus. 

Não é fácil ser líder, não é verdade? 

 

 

 

 

 

Dezoito de Março 

Quando Deus mudou de ideia 

“Agora não tente me impedir, pois vou descarregar a minha 

ira sobre esta gente e vou acabar com eles.” Êxodo 32:10. 

A idolatria, que nada mais é do que substituir o nosso Deus por 

qualquer imagem ou objeto de adoração, suscitou a ira divina. Deus iria fazer 

sim o que está escrito nesse verso, pois era Ele que estava falando e quando 

Deus fala, Ele cumpre.  

Mas aí entra Moisés como todo o jeitinho judaico, e não brasileiro, de 

ser e começa a dialogar com Deus. “Então os egípcios vão amar esta notícia: 

o Deus de Israel levou o povo para matá-los nos montes e destruí-los. Deus, 

não fique assim tão irado. Mude de ideia. Lembra-te de Abraão, Isaque, Jacó. 

Lembra o juramento que fizeste de lhes dar tantos descendentes quantos 

estrelas há nos céus. Lembra que prometeste que daria aos seus descendentes 

toda aquela terra para sempre” Leia na sua Bíblia. 

E agora acontece o improvável, o impossível, o impensável e o 

inusitado sob a ótica humana. Leia Êxodo 32:14 comigo – “E o Senhor Deus 

mudou de ideia e não fez cair sobre o povo a desgraça que havia prometido.” 
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Se isso te surpreendeu, confesso que a mim também.  Adolescentes, a 

Palavra de Deus é vida e vida para sua vida. Acostume-se a ser íntimo de 

Deus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezenove de Março 

Tira o meu nome do livro 

 “Porém, se não quiseres perdoar, então tira o meu nome do 

livro, onde escreveste os nomes dos que são teus”. Êxodo 32:31. 

 

 Se existiu alguém no velho testamento que soube ser íntimo de 

Deus, sábio e paciente para conduzir a vida de milhões de pessoas, esse 

alguém foi Moisés.  

   Na minha humilde opinião não conheço ninguém na esfera 

humana que chegue perto de Moisés, quando o assunto é liderança e 

compaixão pelos liderados. 

 Ele tinha tanta afinidade com seus liderados que mesmo após a 

idolatria no Sinai, ele teve a ousadia de se dirigir ao Senhor, reconhecer o 

pecado do povo e ainda fazer um pedido incomum.  
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                   Então ele fala o que o verso nos diz: tira-me do livro, não quero 

o céu se meu povo não puder ir junto. Que comprometimento, que amor e 

que dedicação com seus liderados. Que diferença para os líderes modernos! 

 

 Sabe adolescente, ter o seu nome no livro da vida é um 

privilégio incomum. É uma honra elevada ter o nosso nome escrito num livro 

onde Deus escreveu os nomes dos filhos que são Seus e você é um deles. 

 

 Quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador e ao nos batizarmos, 

declaramos que Ele é também nosso Senhor e nosso nome é escrito lá no 

livro.  

 

Agradeça a Deus por Ele ter escrito o seu nome no livro da vida. Sua 

salvação está garantida.  

 

Você só tem que tomar posse dela. 

 

 

 

Vinte de Março 

Quando Deus não vai 

“Porém eu não irei, pois vocês são um povo teimoso e eu os 

poderia destruir no caminho”. Êxodo 33:3. 

 

Imagine-se por um momento como um adolescente israelita, que saiu 

do Egito, deixou de ser escravo, viu Faraó e seus cavaleiros morrerem no 

fundo do mar, viu o seu Deus Todo Poderoso abrir o mar Vermelho, passou 

a seco no meio do oceano, viu seu líder Moisés tirar água da pedra, comia 

maná que vinha diretamente do Senhor, viu a presença de Deus na nuvem de 

fogo á noite e na coluna de nuvem de dia.  

Você viu quando Moisés pediu para o povo trazer oferta para a 

construção da tenda sagrada.  Você até ajudou doando seus créditos do 
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celular. Viu o Sinai estremecer quando Deus entregou as tábuas da Lei, viu 

quando Moisés desceu com o rosto brilhando pela companhia de Deus.  

Agora vê seu líder Moisés falar que esse Deus que sempre esteve 

contigo, vai mandar um anjo para te acompanhar, mas Ele mesmo não iria.  

Talvez a pior situação da sua vida adolescente seja quando você 

escolher não querer mais andar nos caminhos de Deus e como Deus é um 

cavalheiro, Ele não vai junto.  

Nunca queira isso para sua vida. Vá onde Ele está e Ele vai com você. 

Nunca abandone seu Deus. 

 

 

 

 

 

 

 

Vinte e Um de Março 

O amigo de Deus 

“O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém 

que conversa com um amigo”. Êxodo 33:11. 

 

O que você acabou de ler chama-se intimidade, liberdade, felicidade, 

paz, tempo de qualidade, tranquilidade, prazer de ficar na presença um do 

outro. 

Estamos num mundo onde cada vez se corre mais. Temos cada dia, 

novas e novas tarefas, trabalhos que nossos chefes e professores nos 

empurram goela abaixo e acabamos ficando sem tempo para curtir a 

maravilhosa companhia de Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo.  
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Moisés comandava milhões de pessoas, mas quando Deus queria falar 

com ele, ele ia para a Tenda Sagrada e lá ficavam os dois amigos 

conversando.  

Moisés era tão íntimo de Deus que depois de Deus avisar que não ia, 

mais uma vez Moisés teve a audácia de negociar com Deus sua nova 

mudança de ideia, e em Êxodo 33:14, vemos: “Eu irei com você e lhe darei 

a vitória”. 

Quem tem tempo para Deus sai dali vencedor.  

Você, adolescente adventista do sétimo dia, precisa aprender a ficar a 

sós com Deus.  

Curta a Trindade toda e veja como seu dia vai ficar mais leve. Bom 

dia com Deus no comando de sua vida adolescente. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

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 Março 

Forma diferente de adoração 

“Moisés se ajoelhou, encostou o rosto no chão e adorou a Deus”.  

Êxodo 34: 8 

Fatalmente você, um adolescente adventista do sétimo dia, já se 

ajoelhou diante da presença do Senhor. Permanecer de joelhos mostra nossa 

reverência, pois saímos da posição de pé, a posição da agilidade para nos 

dobrar e mostrar nossa humildade, dependência e submissão ao Senhor. 

Moisés além de ajoelhar, encostou seu rosto no chão e adorou ao 

Senhor. Adolescentes muçulmanos oram três vezes por dia nesse estilo. 

editadole M 
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Hoje, pela primeira vez na minha vida, tentei orar como Moisés, e para 

não sujar meu rosto com o pó do chão, deixei meu rosto deslizar em minha 

almofada de joelho que me acompanha nos meus momentos de devoção 

matinal. 

Ao colocar o rosto no chão me veio à lembrança que eu sou pó e Deus 

é meu Criador. Lembrei-me também que para lá voltarei se Jesus não voltar 

antes.  Essa posição desconfortável me fez refletir em quão imperfeita e 

apressada tem sido minha adoração. Posso orar com mais calma e isso é bom. 

É muito bom orar ajoelhado, seja em casa, no internato, na Igreja, na 

barraca ou na missão Calebe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinte e Três de Março 

Intimidade e Igualdade. 

“Quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as duas 

placas da aliança, o seu rosto estava brilhando, pois ele havia 

falado com Deus.” Êxodo 34:29. 

 

Que privilégio novamente Moisés teve de estar na presença de Deus 

para receber das mãos do Criador a Sua lei, que Moisés não quebraria de 

novo. Quando ele retornou seu rosto brilhava, ele não sabia disso, mas o povo 
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viu e pediu para ele colocar um véu, pois a presença de Deus efetuou 

mudança no seu rosto. 

A companhia diária com Deus nunca me tornará igual a Ele, pois 

somos criaturas diante do Criador. Muitos de nós adolescentes e adultos não 

conseguimos mais distinguir a santidade da Trindade e a maior prova, de que 

realmente perdemos a noção, é como nos comportamos quando vamos à casa 

de Deus.  

Muitos de nós tratamos igreja como feira, clube ou parque de 

diversões e não fazemos a menor questão de adorar o Senhor na casa do 

Senhor. Vamos lá para outras coisas. 

Com Moisés aprendi a tomar tempo para estar na presença de Deus e 

creio firmemente que é nesse tempo que recarrego minhas baterias para 

encarar o meu dia.  

É na madrugada que eu e você adolescente encontraremos força de 

Deus para iluminar o mundo. 

Não abra mão, nem nas férias, da presença do Senhor. 

 

 

 

 

Vinte e Quatro de Março 

Inteligência, Competência e Habilidade. 

 

“Deus o encheu com o seu Espírito e lhe deu inteligência, 

competência e habilidade para fazer todo o trabalho 

artístico.” Êxodo 35:31 

O nome desse escolhido por Deus, da tribo de Judá, era Bezalel, filho 

de Uri e Neto de Hur.  
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Quantos de nós, adolescentes adventistas do sétimo dia, não 

gostaríamos de receber essas três virtudes concedidas a Bezalel? 

Sempre admirei muito as pessoas que tem habilidade manual. 

Geralmente se admira o que não se possui.  

Quando era diretor de desbravadores no clube de Botafogo, na cidade 

do Rio de Janeiro, no dia mundial nos desdobrávamos para fazer um 

programa jovem de alto nível.  Lembro-me muito bem que meus dois amigos 

de juventude, Marquinhos e Bernardo, eram esses habilidosos servos de 

Deus que montavam, desmontavam, criavam e no fim tudo dava certo. São 

meus amigos até hoje. 

Pensa comigo, veja que Bezalel era um adolescente comum, até que 

Deus o encheu com Seu Espírito e o abençoou com essas três virtudes.  

É muito importante que você adolescente, aprenda a dividir as bênçãos 

que Deus lhe concedeu.  

No verso 34 aparece Aoliabe, que junto com Bezalel recebe o dom de 

ensinar os outros.  

 Lembre-se que repartir o dom é a melhor parte de ser um abençoado 

do Senhor.  

 

 

 

Vinte e Cinco de Março 

O Deus dos detalhes 

“Então a nuvem cobriu a Tenda e ela ficou cheia da glória de 

Deus, o Senhor” Êxodo 40:34. 

 

Nossa última meditação do livro de Êxodo e conforme o capítulo 40 

verso 16: “Quase um ano depois que os israelitas saíram do Egito, a tenda da 

presença de Deus foi armada”. 
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Que riqueza de detalhes Deus exigiu para a confecção dessa tenda! 

Tudo tem medida, peso, cor, que material usar ou que pedras preciosas, que 

lado ela ia ficar, onde colocar as tábuas da lei, como fazer os sacrifícios e 

muito, mas muitos detalhes. Se possível leia o capítulo 40 e curta os detalhes. 

Fico pensando porque Deus gosta de detalhes, porém quando o assunto 

é o templo consigo entender que o nosso Deus é um Deus de ordem e os 

detalhes são necessários para nortear toda a organização da adoração. 

Deus é exigente quando o assunto é a casa Dele. Deus é detalhista. A 

ordem faz parte dos atributos de Deus. Faz parte do caráter de Deus. 

Seria bom que você adolescente fosse mais cuidadoso quanto estivesse 

na presença do Senhor em Sua casa. Isso te tornará mais reverente e mais 

adorador do verdadeiro Deus.   

No próximo sábado veja a riqueza de detalhes da casa de Deus, onde 

você congrega e admire os detalhes da verdadeira adoração. 

 

 

 

 

 

 

Vinte e Seis de Março 

O Livro das leis 

“O Senhor Deus chamou Moisés e de dentro da Tenda Sagrada 

mandou que ele desse aos israelitas as seguintes leis a respeito 

dos sacrifícios.” Levítico 1:1. 

Terminamos nossa jornada em Gênesis e Êxodo e agora vamos 

mergulhar num livro pouco lido por muitos cristãos e até por nós adventistas 

do sétimo dia. 
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O livro de Levítico, entre tantas leis que serviram para organizar e 

normatizar toda a vida de uma grande nação como Israel, nos traz no capítulo 

11 a famosa lei dos animais puros e impuros e mesmo hoje, nós, adventistas 

do sétimo dia, nos alimentamos com base em muitos princípios de Levítico 

11. 

Como adventistas procuramos estudar a Palavra de Deus e pela bênção 

que é ter Ellen White em nosso meio, podemos ser verdadeiros luzeiros 

dissipando muitas trevas das vidas das pessoas. 

Moisés foi um grande legislador, um grande líder e Deus o usou como 

Seu professor para um povo que era escravo. Levítico tem 27 capítulos e 

creio que Deus tem uma linda mensagem espiritual e intelectual para nossa 

vida adolescente. 

Muita coisa que você aprender com a Palavra de Deus nestes próximos 

dias, lhe será de muita utilidade e vai fazer a diferença na sua vida prática e 

estudantil. 

 

 

 

 

 

 

Vinte e Sete de Março 

As ofertas de animais 

“Quando um homem oferecer um animal em sacrifício a Deus, 

o Senhor, ele poderá escolhê-lo do seu gado ou do seu rebanho 

de ovelhas e cabras.” Levítico 1:2. 
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Se você, adolescente adventista do sétimo dia, quiser fazer desta 

meditação algo relevante para sua vida, pegue a sua Bíblia e leia a cada dia 

um capítulo de Levítico e você verá quanta cultura a respeito do povo de 

Deus você agregará ao seu conhecimento. 

Levítico um só tem 17 versículos, mas achei interessante compartilhar 

mensagens como estas: 

 

Quando um judeu oferecia seu boi, vaca, ovelha ou cabra, tinha que 

ser sem defeito. E por que isso? A resposta é simples: para Deus damos o 

nosso melhor.  

 

Davi era um menino batista de seis anos de idade que, depois de tanto 

pedir oferta para dar no culto de domingo de manhã, resolveu fazer algo 

inusitado. Ele sentou no primeiro banco da igreja e quando viu os diáconos 

com a oferta, pediu para eles deixarem as salvas no chão. Eles tiraram as 

ofertas da salva e ele calmamente tirou os seus sapatos, subiu na salva e falou 

com a força de um menino de seis anos: eu me ofereço como oferta a Cristo 

Jesus.  

 

Ele cresceu e se tornou Davi Livingstone, um dos maiores homens de 

Deus que já trabalharam na África.  

 

Seja você a oferta que mais agradará ao Senhor. 

 

 

 

 

 

Vinte e Oito de Março 

Ofertas de cereais 

“Quando um homem oferecer cereais ao Senhor Deus deverá 

moer o cereal, tirando dele a melhor farinha.” Levítico 2:1. 
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Se você ler Levítico dois vai aprender muitas coisas interessantes 

sobre uma oferta de cereais. Vamos a elas: o judeu moía o cereal tirando a 

melhor farinha, juntava azeite e incenso e entregava aos filhos de Arão. Uma 

parte era queimada e a outra os levitas, que eram a tribo dos sacerdotes, 

guardavam para si. 

Existiam ofertas de cereais com pães assados no forno misturando 

farinha e azeite. Os pães assados podiam ser grandes, assados na grelha, 

podiam ser partidos e pincelados com azeite por cima, assados na frigideira, 

nada de fermento e com azeite. Todas deveriam ser temperadas com sal, pois 

o sal representa a aliança que Deus fez com Seu povo. 

Três símbolos você precisa conhecer, pois eles estão em toda a Bíblia: 

o fermento simbolizava o pecado e por isso a oferta de cereais sem fermento. 

O sal, a aliança que Deus fez com Seu povo, o plano de Deus para 

Israel, salgar a humanidade, dar sabor a vida de quem não conhece a Deus. 

O azeite é um símbolo da presença maravilhosa do Espírito Santo. 

Levítico é tudo de bom!  

Que maravilhosa a Palavra de Deus! Curta isso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adole Brasil 

Quarta Semana 
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Vinte e Nove de Março 

Oferta de Paz 

Descreva aqui a sua 

 Semana com Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

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

___________________________ 

editadole M 
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“Se o homem oferecer a Deus o Senhor, um animal de seu 

rebanho como oferta de paz, o animal poderá ser macho ou 

fêmea, mas sem defeito.” Levítico 3:6. 

 

 Essa oferta de paz é a mesma oferta que os judeus traziam 

normalmente no serviço de sacrifício diário. Eles traziam sua oferta, 

colocavam suas mãos em cima da cabeça do animal, depois o matavam na 

frente da tenda sagrada e o entregavam aos sacerdotes que tiravam a parte 

deles e o resto era queimado como oferta ao Senhor. 

Vamos entender esse ritual. O sacrifício representava Cristo que um 

dia viria e iria morrer uma única vez pelos pecados de todo o povo. A mão 

na cabeça do animal era um símbolo de transferência dos pecados para o 

animal e desta forma a purificação do pecado estava feita. 

No final desse capítulo está escrito que os judeus não devem comer, 

nem a gordura animal e nem o sangue, e nós adventistas do sétimo dia 

adotamos esses dois princípios como uma de nossas regras alimentares. 

 Tanto a gordura como o sangue não nos trazem saúde e um dos 

desejos de Deus é ver Sua imagem resgatada em nós.  

Resista comer gordura e sangue quando for almoçar numa 

churrascaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Trinta de Março 
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Pecando sem querer 

 

“O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse aos israelitas o que 

deveria fazer a pessoa que sem querer quebrasse uma das leis 

do Senhor e fizesse o que é proibido.” Levítico 4:1. 

Levítico quatro mostra o trabalho que dava para um sacerdote, um 

povo, uma autoridade e uma pessoa consertar um pecado. 

 Se você ler atentamente, esses quatro grupos de pessoas que 

mencionei tinham que: levar um touro novo até a tenda sagrada, pôr a mão 

na cabeça, matar o animal. Depois o sumo sacerdote levava parte do sangue 

para dentro da tenda, borrifava com a ponta dos dedos sete vezes em frente 

à cortina no lugar santo, após punha um pouco de sangue na base do altar 

que estava dentro da tenda, o resto do sangue ele derramava na base do altar 

onde os sacrifícios eram queimados em frente à tenda, então o sacerdote 

tirava a gordura e queimava tudo no altar de ofertas queimadas. 

 Mesmo pecando sem querer o judeu tinha um trabalho danado para 

reparar o erro. 

Fico feliz que Jesus Cristo, meu e seu Salvador, já pagou todos os 

nossos pecados na cruz do calvário.  

Quando eu peco, e todos nós pecamos, basta clamarmos o perdão e 

Seu sangue apaga nosso pecado mais uma vez.  

 Louvado seja o nome do Senhor! 
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Trinta e Um de Março 

Motivos de culpa 

“Se alguém for chamado como testemunha, mas não disser 

aquilo que viu ou ouviu falar, então será culpado e merece 

castigo.” Levítico 5:1. 

 

Todos nós, enquanto adolescentes, jovens ou adultos já sentimos 

culpa. A culpa é um sentimento que nos vem quando o Espírito Santo nos 

alerta ao cometermos pecado. 

O verso de hoje fala de castigo. Quem nunca ficou de castigo nesta 

vida?  Engraçado que castigo é uma estratégia que os pais geralmente usam 

para educar os filhos pequenos, mas com adolescentes, a melhor saída para 

um impasse é a conversa, o bate papo, a orientação e a negociação. 

 Diálogo é tudo de bom, mas muitos adolescentes, às vezes, se recusam 

a conversar.  

Levítico cinco e seis trazem alguns motivos de culpa curiosos e que 

nos mostram como pequenas coisas, aparentemente para nós, magoavam o 

coração de Deus e levavam o Seu povo para o sacrifício: testemunha 

mentirosa, tocar em animal impuro, em coisa impura, juramentos feitos sem 

pensar, roubar alguma coisa de alguém. 

Agradeço a Deus, pois Jesus Cristo substituiu todos os rituais e quando 

me sinto culpado posso me ajoelhar, me arrepender e ser perdoado.  

Agradeço a Deus por não precisar matar animais. 
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