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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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Santidade 

E então lhes disse: "O sábado foi feito por 

causa do homem, e não o homem por causa do 

sábado. Assim, pois, o Filho do homem é 

Senhor até mesmo do sábado". 

Marcos 2:27-28 

 

 

Está Página Possui Links 

Especiais – Encontre-as! 

“Felicidade é a certeza 
de que a nossa vida 

não está se passando 
inutilmente.” 

 

Érico Veríssimo 
 

https://www.bibliaon.com/genesis_2/
https://www.youtube.com/watch?v=vDMXg_UMQvk
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Janeiro - 2018 

 

 

Santidade 

Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo 20:8 

Ao longo de todo esse ano, o foco de nossas meditações de início do mês é apresentar a todos os 

adolescentes de Deus, os princípios inegociáveis da lei de Deus, princípios estes que foram escritos pelo próprio 

dedo de Deus em tábuas de pedra, mostrando por esta atitude o caráter eterno de Sua lei. 

 O quarto mandamento da lei de Deus quer lhe ensinar de forma clara, objetiva e direta, o que é 

santidade. Vamos relembrar o mandamento como Deus nos deixou em Sua lei: “Lembra-te do dia de sábado 

para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a sua obra; mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus; 

não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu 

animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em seis dias, fez o Senhor, os céus e a 

Terra, o mar e tudo o que neles há e no sétimo dia descansou, portanto, abençoou o dia de sábado e o 

santificou”. Êxodo 20:8-10. 

 Nossa profetiza Ellen G. White, em seu livro Patriarcas e Profetas às páginas 307 e 308, nos traz palavras 

inspiradas, para que você, adolescente de Deus consiga entender de uma vez por todas o princípio da santidade: 

“ O sábado não é apresentado como uma nova instituição, mas como havendo sido estabelecido na criação. 

Deve ser lembrado e observado como a memória da obra do Criador. Apontando para Deus como Aquele que 

fez os céus e a Terra, distingue o verdadeiro Deus de todos os falsos deuses. Todos os que guardam o sétimo 

dia, dão a entender por este ato que são adoradores de Jeová. Assim, é o sábado, o sinal de submissão a Deus 

por parte do homem, enquanto houver alguém na Terra para O servir. O quarto mandamento é o único de 

todos os dez em que se encontra tanto o nome, como o título do Legislador. É o único que mostra pela 

autoridade de quem é dada a lei. Destarte contém o selo de Deus, afixado à Sua lei, como prova da autenticidade 

e vigência da mesma.  

 Deus deu aos homens sete dias nos quais trabalhar, e exige que seus trabalhos sejam feitos nos seis dias 

determinados a isso. Atos necessários e misericordiosos são permitidos no sábado; os doentes e sofredores em 

todo o tempo devem ser tratados, mas o trabalho desnecessário dever ser estritamente evitado. “Se desviares o 

teu pé do sábado e de fazer a tua vontade no Meu santo dia e se chamares sábado deleitoso e santo dia do 

Senhor, digno de honra e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua vontade” ... 

Isaías 58:18. Também fica nisto a proibição: “Nem falar as tuas próprias palavras” diz o profeta. Aqueles que no 

sábado, discutem assuntos de negócios ou fazem planos, são, considerados por Deus, como se estivessem 

empenhados na própria transação de negócio. Para santificar o sábado, não devemos mesmo permitir que nosso 

espírito se ocupe com coisas de caráter mundano. E o mandamento inclui todos dentro de nossa porta. Os que 

convivem na casa devem durante as horas sagradas, por de parte suas ocupações mundanas. Todos devem unir-

se a honrar a Deus por meio de um ato voluntário em seu santo dia” 

 A lei de Deus é clara e você adolescente de Deus sabe a partir de agora, se já não sabia antes, qual é o 

selo de Deus, que contém a marca do Criador. O sábado é sagrado! 
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Primeiro de Abril 

O trabalho do pastor 

“Depois Moisés derramou o azeite sagrado na cabeça de Arão 

e assim o ordenou como sagrado.” Levítico 8:12. 

 

Ao ler Levítico oito vi os detalhes que Moisés teve que cumprir para 

ordenação de Arão e seus filhos como sacerdotes do povo de Israel. Eles usavam 

uma túnica presa por um cinto, outra peça chamada sobrepeliz, um manto 

sacerdotal, um peitoral, a mitra na cabeça e agora o detalhe mais rico: uma placa 

de ouro que era o sinal de ordenação. 

A ordenação é uma cerimônia onde os pastores, depois de alguns anos de 

experiência, recebem definitivamente a credencial de pastor ordenado da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia. 

Diferente de muitas igrejas, nossos candidatos à pastores estudam quatro 

anos de faculdade e quase a totalidade trabalha nas férias para poder pagar o 

próximo ano. 

Depois de formado, muitos viram professores, outros evangelistas e outros 

são pastores auxiliares. Além do trabalho que você o vê fazer na igreja, tem muito 

mais coisas que você não conhece. 

Como adolescentes adventistas do sétimo dia podemos fazer bem feito 

nosso trabalho na igreja e esse será de grande valia para o pastor e para Deus. 
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Dois de Abril 

Adoração aprovada 

“De repente saiu fogo da presença de Deus o Senhor, e devorou a 

oferta queimada e a gordura que estava no altar.” Levítico 9:24. 

 

A continuidade de Levítico 9:24, diz que “Ao verem isso os israelitas deram 

gritos de alegria, ajoelharam-se e encostaram sua cabeça no chão”. 

O povo de Israel tinha feito todos os sacrifícios de animais exatamente como 

Deus pedira. Arão e seus filhos também procederam de igual forma e Deus 

aprovou sua adoração de duas formas: a glória do Senhor apareceu a todo o povo, 

o fogo consumidor devorou o sacrifício, aí o povo gritou de alegria e se ajoelharam 

para agradecer a aprovação divina. 

Gostei de ver o povo de Deus gritar de alegria. Muitas vezes e em muitas 

de nossas igrejas adventistas do sétimo dia, Deus derrama bênçãos maravilhosas 

sobre o povo: chuva, sol, frio, calor, igreja boa, os filhos cantando, amando servir 

ao Senhor, recursos materiais e etc, e quando os líderes ou pastores trazem o 

resultado de tudo isso, o que se vê é um tímido amém de um ou outro membro. 

Você, adolescente adventista do sétimo dia, pode aprender a ser mais 

vibrante e alegre na sua adoração. 

 Pode e deve chegar à presença de Deus feliz, alegre e reverente.  
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Três de Abril 

Fogo estranho 

“De repente, saiu fogo da presença do Senhor e os matou.” 

Levítico 10:2. 

 

Nadabe e Abiú, pastores do povo de Israel, sabiam de cor como funcionava 

os rituais do santuário, e mesmo assim resolveram fazer do seu jeito e o mesmo 

fogo que aprovou a adoração matou os dois pastores. 

Muitos culpam a Deus dizendo: que tipo de Deus é esse que em menos de 

segundos muda de humor e mata pessoas? A verdade é que o problema não está 

no humor de Deus ou atitude divina. O problema são seres humanos que sabem o 

que é certo fazer e insistem em fazer o errado e ainda querem que Deus aprove 

seus erros.  

Adolescentes, jovens e adultos, adventistas do sétimo dia ou não, precisam 

saber que erro é erro e pecado é pecado. 

 Fico imaginando como Deus tem sido paciente conosco adventistas do 

sétimo dia, pois muitos de nós chegamos a hora que queremos nos cultos, no JA e 

nos ensaios do coral. Usamos vestes e adornos inadequados, maquiagens 

exageradas, ostentação e achamos que estamos adorando. 

Vocês, adolescentes adventistas do sétimo dia, não precisam olhar para 

jovens e adultos perdidos para tê-los como referência de adoração. 

 Olhem para Jesus. Esse é digno de imitação. 
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Quatro de Abril 

Não abandone a igreja I 

“Não saireis da entrada da tenda da congregação, para que 

não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do 

Senhor.” Levítico 11:7. 

 

Quando chegamos à adolescência, começamos a ter ideias sobre o mundo e 

ver como ele realmente é. Com a internet você pode acessar todos os sites e ver as 

belezas da natureza, as escolas, os países, as pessoas, as faculdades, as 

celebridades, a igreja e etc. Enfim, o mundo está ali a um enter de seus dedos. 

Para quem não teve ou não tem acesso, o mundo vai se apresentando 

devagarzinho à medida que os adolescentes crescem e vão para o mundo do 

estágio, do trabalho e da luta pela sobrevivência. 

Tem outro grupo de adoles que não tem internet em casa, pois eles moram 

nas ruas, não tem ideia sobre escolas, estágio ou trabalho, mas eles sabem bem o 

que é lutar pela sobrevivência, pois muitos deles estão em semáforos, sendo 

explorados por seus pais. Outros, sem pais ou mães, são vítimas do turismo sexual 

e se prostituem desde a adolescência para ter o que comer. 

Milhares de adolescentes sequer tem o que comer e para quem não tem 

sequer comida; imagina como a vida pode ser difícil. Continua amanhã. 
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Cinco de Abril 

Não abandone a igreja II 

“Não saireis da entrada da tenda da congregação, para que 

não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do 

Senhor.” Levítico 11:7. 

Para você que tem o privilégio de ter um pai ou uma mãe cristã, adventista 

do sétimo dia, que te levou para a igreja quando você era bebê, te apresentou para 

todos os irmãos de fé, por favor, não abandone a sua igreja. 

Para você que passou pelo rol A, B, jardim, primários, juvenis e agora está 

na classe de adoles, com professores voluntários que a cada sábado deixam de 

assistir na classe dos jovens para compartilhar o amor de Deus com você, hoje eu 

te faço um apelo: não abandone a sua igreja. 

A você, adolescente adventista, que vestiu ou ainda veste o uniforme dos 

desbravadores esqueça a ideia de sair da igreja. 

A você que já aceitou a Cristo como seu Salvador e Senhor, ou mesmo a 

você que, tendo crescido na igreja e ainda não tomou sua decisão ao lado de Cristo, 

o verso de hoje apela ao seu coração: não abandone a sua igreja. 

A adolescência fora do ambiente da igreja é cruel, perigosa e uma 

verdadeira armadilha.  

Somente na igreja você encontrará bons pais além dos seus, amigos, 

pastores, líderes e professores te apoiando.  

Em breve sua juventude vai chegar e você irá agradecer ao Senhor por não 

sair do ambiente santo da igreja.  

A igreja não é perfeita, mas ela é santa.  Deus te abençoe hoje. 
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Seis de Abril 

Discernimento 

“Vocês devem estar em condições de fazer diferença entre o que 

é e o que não é sagrado, e entre o que é impuro e o que é puro.” 

Levítico 10:10. 

 

Nesse capítulo de Levítico Deus estabeleceu leis para os sacerdotes. Sim. 

Isso mesmo que você leu.  

Não são só adolescentes, jovens, adultos e membros que tem que cumprir 

leis. Pastores são chamados para liderar o povo, mas isso não os torna deuses 

soberanos e donos exclusivos de toda a verdade. 

 Pastores erram, têm problemas em suas famílias, adoecem, continuam seres 

humanos e, segundo a Bíblia, eles têm que cumprir leis também.  

Uma das leis para sacerdotes judaicos era a abstinência de vinho ou cerveja. 

O sacerdote que entrasse no templo após ter bebido vinho ou cerveja morreria. 

 Não tinha muita moleza da parte de Deus e, por que Deus tomava essa 

atitude tão drástica? A resposta é simples: as bebidas alcoólicas entorpecem a 

mente e a capacidade de discernir, escolher entre o que é certo e o que é errado. 

Quem dirige a Igreja de Deus na Terra precisa de discernimento para 

escolher entre o certo e o errado.  

Não se deixe vencer pelo álcool nem na adolescência, nem na juventude e 

pelo resto de sua vida.  

Um abraço e que seu dia seja maravilhoso na companhia do Senhor Jesus. 
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Sete de Abril 

Aprendendo a comer 

“Elas mostram a diferença entre o que é puro e o que é impuro, 

entre os animais que podem ser comidos e os que não podem ser 

comidos.” Levítico 11:47. 

 

A Palavra de Deus é um manual que nos ensina um estilo de vida diferente: 

o estilo de vida dos santos.  

Santo não significa ser perfeito. Santo significa ser separado e se você, 

adolescente adventista do sétimo dia, aceitou a salvação que Jesus Cristo lhe deu 

na cruz do calvário e decidiu que Ele seria o Senhor de sua vida, então você 

precisará saber quais animais Deus disse que o povo de Israel, e nós cristãos 

adventistas do sétimo dia que seguimos a Bíblia, deveríamos comer. 

Entenda algo adolescente: a alimentação carnívora não fazia parte do 

projeto original de Deus para os Seus filhos. Estudamos isso em Gênesis. Com o 

dilúvio, Deus liberou a alimentação cárnea e agora Deus tem um povo caminhando 

40 anos no deserto. Além do maná e água diariamente, Deus manda Moisés dizer 

ao povo de Israel que muitos animais típicos do deserto não serviriam para a 

alimentação deles.  

Vocês, adolescentes de Deus, não precisam estudar fisiologia, biologia, 

costumes e hábitos de cada um desses bichos para ter certeza se eles são ou não 

ruins.  

Para vocês adolescentes adventistas do sétimo dia, a Palavra de Deus 

dizendo o que é bom ou ruim já é suficiente. Deus disse e é simples assim. Leia 

Levítico 11 hoje! 

 

 

 

 

   



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
1
6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adole Brasil 

Primeira Semana 

Descreva aqui a sua 

 Semana com Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

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

___________________________ 
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Oito de Abril 

Dia 10/07 

“No dia dez do sétimo mês, todos os israelitas e estrangeiros que 

moram no meio do povo não comerão nada o dia inteiro e não 

farão nenhum trabalho.” Levítico 16:29. 

 

Imagine que você, um adolescente adventista do sétimo dia, hoje acordasse 

como um adolescente judeu no tempo de Moisés. Vê seu pai chegar em casa e 

reunir toda a família para ler mais uma lei que Deus criou e a lei é o verso de hoje. 

 

 Mas por que o dia dez do mês sétimo e o que acontecia nos rituais do povo 

de Israel que eram tão importantes para Deus que o tornava um dia tão especial? 

 

Se você ler Levítico 16 verá que Deus estabeleceu o dia do perdão. Ele 

acontecia somente uma vez por ano e ao invés de multidões de judeus levarem 

sacrifícios por seus pecados, Deus resolveu, nesse dia, simplificar a adoração e 

dois bodes e um carneiro eram sacrificados.  

 

O carneiro era para ser utilizado para eventuais pecados da família pastoral, 

um bode como expiação dos pecados do povo e outro bode levava simbolicamente 

todos os pecados do povo através da imposição das mãos na cabeça do animal. Ele 

era levado para o deserto e assim os pecados eram expulsos do meio de Israel.   

 

Jesus veio para transformar todos os dias em dias de perdão.  Não mais 

sacrifícios. Graças por isso. 
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Nove de Abril 

Proibido comer sangue 

“Se um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo 

de Israel, comer sangue, Deus ficará contra ele e o expulsará 

do meio do povo.” Levítico 17:10. 

Fico imaginando a cara que muitos de vocês fizeram quando leram o título 

da meditação de hoje. Muitos devem ter pensando assim: “eu nunca pensei em 

comer sangue”. Por que Deus iria proibir algo que ninguém faz? Vamos continuar 

deixando que a Palavra de Deus nos explique sobre esse assunto. 

Levítico 17:11 em diante nos diz: “Pois a vida de todo o ser vivente está no 

sangue”. E por isso que Deus mandou que sangue dos animais oferecidos como 

sacrifício fosse derramado no altar a fim de conseguir o perdão dos pecados do 

povo. 

O verso 14 continua nos ensinando: A vida de todo ser vivente está no 

sangue e é por isso que Deus diz aos israelitas que não comam o sangue de nenhum 

animal, pois o sangue é vida. 

Se existe algo que você, adolescente adventista do sétimo dia, não quer é 

que Deus fique contra você. Evite comer carne com sangue, churrasco pingando 

no seu prato e coisas do gênero. 

 A verdade sobre esse assunto chegou hoje para muitos de vocês. 
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Dez de Abril 

Sexo proibido 

“Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Deus 

detesta isso.” Levítico 18:22. 

Quando Deus deu Sua lei maior, os Dez Mandamentos, ao povo, Deus foi 

objetivo no que diz respeito ao sexo proibido. Não adulterarás é o que diz o sétimo 

mandamento. Mas em Sua sabedoria, Deus escreveu mais claramente o que Ele 

considera impuro independente se seus filhos, a mídia, os artistas, os políticos e as 

religiões irão concordar ou não. 

 Confira o que Deus proíbe: não terás relação com uma mulher que seja seu 

parente, com sua mãe, qualquer outra mulher de seu pai, sua irmã, seja por parte 

de pai ou de mãe ou dos dois, com netos (pedofilia), com sua tia, com a mulher do 

seu tio, com sua nora, cunhada, com a filha ou neta de uma mulher que você já 

teve relações, não tenha relações com mulheres durante a menstruação, e com 

mulher de outro homem (adultério tradicional). 

 Deus fez um alerta há milhares de anos atrás sobre dois tipos de relação 

que Ele detesta: homem com homem (homossexualismo) e homens e mulheres 

com animais. 

Se seus pais nunca falaram nada disso para você, a Palavra de Deus em 

Levítico 18 acaba de lhe trazer luz sobre esse assunto.  

Agradeça a Deus por Ele ter deixado tudo escrito na Bíblia. 
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Onze de Abril 

Colheita da Misericórdia 

“Quando fizerem a colheita do trigo, não colham as espigas 

dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para 

pegar as espigas que não tiverem sido colhidas.” Levítico 19:9. 

Levítico 19 tem tanta lei diferente que chega a ser curiosa e se sua 

curiosidade permitir e te estimular a ler vá em frente. Vamos ver algumas: não 

segure até o dia seguinte o pagamento do trabalhador diarista, não amaldiçoe um 

surdo, não ponha na frente de um cego alguma coisa  que o faça tropeçar, não 

cruzem animais domésticos de espécies diferentes, não semeiem tipos diferentes 

de sementes no mesmo campo e não vistam roupas de tipos diferentes de tecidos. 

Mas de tudo o que eu li nesse capítulo nada me chamou tanta atenção quanto 

os versos 9 e 10 que falam: “Para não fazer uma segunda colheita nas plantações 

de uvas, para colher os cachos que ficaram, nem voltem atrás para catar os cachos 

que tiverem caído no chão. Deixem isso para os pobres e para os estrangeiros. Eu 

sou o Senhor, o Deus de vocês”. 

O que nós adolescentes adventistas do sétimo dia podemos aprender com 

isso? 

 Deus tem um carinho especial pelos pobres.  Deus tinha um plano para o 

que sobrasse das colheitas. 

 Comida não é para se jogar fora. Alguém vai precisar dela. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
2
1 

 

Doze de Abril 

Bruxaria nem pensar 

“Não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos 

que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem 

impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês.” Levítico 19:31. 

Estou no fim de outubro de 2012 e hoje a América do Norte, um país que 

nasceu inspirado pelos princípios da liberdade religiosa, um país cujos pioneiros 

cansados da opressão do catolicismo saem da Europa para poderem estudar e 

adorar a Deus de forma plena curtem e amam uma festa de bruxaria. 

E nesse mesmo país hoje, dia trinta e um de outubro, jovens, adolescentes, 

crianças se vestem de bruxos e comemoram o Haloween Day. Que pessoas que 

não conheçam a Cristo curtam bruxaria, espiritualismo, filmes de fadas, gurus, 

demônios e vampiros eu entendo.  

O que eu não consigo entender é como adolescentes e jovens adventistas do 

sétimo dia, batizados e com vida ativa na igreja, conseguem organizar sua festa 

pela passagem do Haloween. 

Se algum dia algum adventista do sétimo dia lhe convidar para ver filmes, 

documentários ou mesmo ir a uma festa, mesmo que seja entre famílias adventistas 

e ainda que, por incrível que pareça, tenham líderes aprovando, mostre o que 

Levítico 19:26 tem a dizer para eles. 

 Não façam feitiçaria. Isso é pecado. 
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Treze de Abril 

Pecados Importantes 

“Não desonrem as suas filhas entregando-as para serem 

prostitutas em templos pagãos.” Levítico 19:29. 

O primeiro deles está no verso de hoje e mostra o quanto o pecado avançou 

no mundo a ponto de pais entregarem suas próprias filhas para se prostituirem.  

Pais que apenas colocam filhos no mundo com objetivos escusos, como 

ganhar dinheiro em sinal, supermercado, pedintes de rua, em ônibus ou se 

prostituindo, sofrerão os castigos do Senhor. 

O segundo recado vem do verso 32, que diz: “Fiquem de pé na presença das 

pessoas idosas e as tratem com todo o respeito.” Houve um tempo, e vai longe esse 

tempo, onde os idosos eram respeitados. Mesmo sendo escrita há muito tempo, a 

Palavra de Deus pede para todos nós, adolescentes adventistas do sétimo dia ou 

não, a respeitar os idosos. 

Terceiro recado aos adolescentes adventistas que sonham em ter seu 

negócio próspero. O verso 35 nos diz: “Não prejudiquem os outros, usando 

medidas falsas de comprimento, peso ou capacidade”. 

 A virtude da honestidade e transparência devem ser a marca adventista do 

sétimo dia em nossos negócios.  

Você adole que sonha em ser empresário, ouça hoje o que lhe orienta a 

Palavra de Deus e solicite Dele a virtude da honestidade. 
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Quatorze de Abril 

Adolescentes Separados 

“Obedeçam as minhas leis. Eu sou o Senhor, e Eu os separei dos 

outros povos para que sejam somente meus.” Levítico 20:8. 

 

Deus tinha um plano muito especial para o povo de Israel. Ele escolheu 

Abraão e seus descendentes, deu-lhes um santuário, andou com eles, os protegeu, 

abriu o Mar Vermelho, os cobriu de bênçãos e os separou do mundo. O próprio 

Filho de Deus seria um judeu e o Salvador da humanidade. 

 

Todos nós adolescentes adventistas recebemos bênçãos por guardar o 

sábado do Senhor, fazer culto  de pôr do sol toda sexta à tarde. Se sua família 

estiver junto então, é maravilhoso!  

 

Sábado de manhã, a maioria de vocês vai com ampla liberdade de culto a 

sua igreja e lá você desfruta da companhia da Trindade, dos amigos, do professor, 

da escola sabatina, participa da adoração em forma de oração, louvor e reverência. 

 

Outras bênçãos exclusivas: estudar em nossos internatos, participar dos 

corais, desbravadores, formaturas, irem a “Adoles”. Seus pais, líderes e a igreja 

fazem o que podem, com exclusividade, para que você se sinta um verdadeiro 

presente do Senhor e para o Senhor. 

 

Ao invés de olhar o lixo moral do mundo, curta todas as bênçãos que Deus 

já preparou com exclusividade para você.  
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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 Abril 

Ofertas Sagradas 

“Tratem com todo o respeito às ofertas sagradas que o povo 

dedica a mim, o Senhor, para que não profanem o meu nome.” 

Levítico 22:1. 

A maioria ou a grande maioria de nossos membros são fiéis quando o 

assunto é dízimo. Eles acham o dízimo muito santo, priorizam a entrega do dízimo, 

mas quando o assunto é oferta, a grande maioria a trata como esmola e desta forma 

nossas igrejas tem dificuldades. 

Suponha que você, adolescente adventista do sétimo dia, batizado, já 

trabalhasse como aprendiz e ganhasse R$ 1.000,00 por mês. Sua conta básica é 

simples: R$ 100,00 você coloca no envelope e escreve dízimo e se decidir dar algo 

como R$ 100,00 de oferta, deve escrever oferta. 

Depois que você entregou sua gratidão a Deus, como funciona o destino do 

dinheiro? 

O tesoureiro de sua igreja abre envelope por envelope e separa tudo: o que 

é dízimo de um lado, a oferta do outro e os papéis que você preencheu dizendo o 

que é dízimo e oferta. Nada do dízimo fica na Igreja. Ele vai para a associação e 

desse recurso às famílias dos pastores, entre outros projetos, são mantidos.  

Dos R$100,00 que você deu de oferta, R$ 60,00 fica na sua igreja, para 

atender todos os gastos necessários ao bom andamento da Igreja e R$ 40,00 vai 

para a associação para outros projetos missionários e construções de novas igrejas. 

Dízimos e ofertas são sagrados. Lembre-se disso para o resto de sua vida 

com Deus. 
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Dezesseis de Abril 

Milagre no campo 

“Mas o sétimo ano será um ano de descanso sagrado para a 

terra, um descanso dedicado a Deus, o Senhor.” Levítico 25:4. 

Quanto mais eu leio a Palavra de Deus, mais e mais eu me rendo ao poder 

de Deus, Sua Onisciência, Onipresença e Onipotência. O Senhor é maravilhoso! 

Deus vincula o número sete à perfeição e ao descanso. Todo israelita e todo 

adolescente adventista do sétimo dia sabe que a palavra sábado quer dizer descanso 

e que sábado é o sétimo dia da semana.  

Que nós, seres humanos, precisamos de descanso todos sabemos disso, mas 

o que é curioso nesse verso é que a terra também descansava a cada sete anos. Leia 

em Levítico 25 outras curiosidades como: ninguém poderia semear, nem podar as 

parreiras, ninguém colheria o trigo que nascia por si mesmo e nem colheria uvas.  

Agora vamos ao milagre divino, coisas que só o Senhor faz: “Os campos 

não serão semeados, mas mesmo assim produzirão o bastante para alimentar todos 

os israelitas, os seus empregados, os estrangeiros que vivem no meio do povo e 

também os animais domésticos e os animais selvagens. Tudo o que a terra produzir 

servirá de alimento”. 

Mesmo sem plantio, tinha colheita. Este é Deus. 
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Dezessete de Abril 

O Dono de tudo 

“A terra é de Deus, portanto ela não será para sempre daquele 

que a comprar. Deus é o dono dela, e para ele nós somos 

estrangeiros, que moram por um pouco de tempo na terra 

dele.” Levítico 25:23. 

Muitas leis sobre a propriedade de bens estão escritas em Levítico 25, mas 

o verso 23 mostra algo diferente para nós. 

Falando em bens e propriedades, um dos jogadores mais famosos do planeta 

acabou de abrir sua garagem para mostrar sua coleção de carros de luxo. Um 

empresário brasileiro está na lista dos maiores ricos do planeta e, assim, tão logo 

cheguemos à juventude é lógico que precisaremos trabalhar para ter nossas coisas 

e nossa família. Nada errado com isso. O grande mal é a escravidão que o dinheiro 

pode trazer a sua vida. 

Deus, no fundo, é o dono da terra e se nós nos comportarmos como 

estrangeiros na terra de Deus, não pensando tanto nas loucuras dessa vida aqui, 

teremos um lar e morada eterna na Nova Jerusalém e de brinde uma vida eterna. 

Adolescente adventista do sétimo dia acostume-se com a ideia de que você 

é estrangeiro por aqui e não fique com inveja de quem tem muito aqui e nada lá 

em cima. Seu lugar é lá. Vamos todos morar lá.  

Essa é uma promessa do Rei do Universo e nós acreditamos nela. 
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Dezoito de Abril 

Chuva de bênçãos 

“Se vocês obedecerem às minhas leis e aos meus mandamentos, 

fazendo tudo o que eu ordeno, eu mandarei a chuva no tempo 

certo.” Levítico 26:3. 

 

Estava começando a ler Levítico 26 para extrair dali algo para sua 

meditação nesta manhã, e não me lembro de ter visto tantas bênçãos como nesses 

versos. Olha o que Deus, o Deus todo poderoso, nos promete. Abra sua Bíblia e 

confira você mesmo: chuva, colheitas, frutas, cereais, segurança, paz, dormir 

sossegado, acabar com as guerras, muitos filhos, estar no meio de vocês, nunca os 

abandonarei, estarei sempre com vocês, serão Meu povo e Ele será o nosso Deus, 

nos livraria da escravidão e nos faria andar de cabeça erguida. 

 

É muito bom escrever para adolescentes adventistas do sétimo dia que 

acreditam na mesma Palavra de Deus que eu.  

  

Aqui em Levítico 26 aprendemos que existem bênçãos espirituais e elas são 

melhores.  

 

Vou mencionar apenas uma: dormir sossegado. Parece simples, mas muitos 

não conseguem e os motivos são variados: doença, insônia, filhos internados, 

intemperança alimentar e etc. Muitas famílias dormem sem saber se seus parentes 

estarão vivos no dia seguinte.  

 

Muitos adolescentes e seus pais viciados não dormem sossegados há muito 

tempo.  

 

Agradeça a Deus por dormir sossegado e as bênçãos vêm para filhos 

obedientes.  

 

Bom dia para você. Obedecer é tudo de bom. 
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Dezenove de Abril 

Castigos e desobediência 

“Ficarei contra vocês e deixarei que sejam derrotados pelos 

inimigos.” Levítico 26:14. 

 

Sempre existe uma consequência para cada ato que praticamos, sejam bons 

ou ruins. Jesus mesmo criou o que chamo de lei da colheita: “Tudo o que o homem 

semear ele também ceifará”. 

 

Ontem falamos de bênçãos e hoje falaremos de castigos por desobediência. 

É muito normal recebermos castigos. Quero crer que todos já fomos castigados e 

esses castigos variavam de puxões de orelha, tapas, chineladas, cintadas e alguns 

até varinha de marmelo. 

 

Deus mencionou que muitos castigos sobreviriam ao povo de Israel caso 

eles insistissem na desobediência: desastres, doenças, febres, não adiantaria 

plantar, Ele ficaria contra o seu próprio povo, seriam derrotados pelos inimigos, 

sem chuvas, comida pouca, a ponto de pais comerem seus próprios filhos e muito 

mais. 

 

O que aprendemos disso? A primeira coisa é que com Deus não se brinca 

. A segunda é que Deus é amor, mas também é justiça e a Dele funciona. 

Desde 1844 quando começou o julgamento da humanidade, nossas obras são as 

que pesam no julgamento divino. 

 

 Devemos ter muito cuidado com nossas atitudes. Não provoque a ira de 

Deus.  

 

Não é nada bom lutar contra o nosso Deus. 
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Vinte de Abril 

Contando os números 

“Você e Arão, devem fazer a contagem do povo de Israel por 

grupos de famílias e por famílias.” Números 1:2. 

 

Depois de escrever Gênesis, Êxodo, Levítico e cada um desses livros com 

um foco diferente, Deus capacita Moisés para, através dos números, dados e 

relatórios, sabermos mais da história de Israel no passado e nos ensinar lições 

preciosas hoje. 

Na continuidade do verso de hoje Deus pede a Moisés e Arão para contar 

todos os homens de vinte anos para cima. O resultado foi: 603.550 homens. 

Dois conhecimentos básicos na vida dos estudantes é saber ler e escrever. 

Quem souber ler o que os números dizem também estará um passo a frente. 

Moisés era um líder de um grande povo e quem lidera precisa saber quantos 

lidera e com quantos pode contar. 

São vocês, adolescentes adventistas do sétimo dia, que em breve estarão 

liderando a igreja e quem lidera precisa saber quantos estão ao seu lado, contra 

você e acho que o plano de Deus é nos ensinar muito com esse estudo.  

Por falar em números, um bem interessante: os adolescentes são hoje 32% 

da igreja mundial.  Isto que dizer que os adolescentes adventistas do sétimo dia são 

a maior raça, maior grupo dentre as diversas tribos que a povoam. 

Um em cada três adventistas do sétimo dia são ADOLESCENTES. Tudo 

de bom. 
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Vinte e Um de Abril 

Ordem no Acampamento 

“Quando os israelitas armarem o acampamento cada um 

ficará perto da bandeira de seu grupo e do estandarte do seu 

grupo de famílias. Eles acamparão em volta da tenda sagrada 

e de frente para ela.” Números 2:2. 

Nosso Deus é um Deus de ordem e foi Ele quem determinou qual seria o 

posicionamento das barracas sempre que o Seu povo acampasse. 

A tenda sagrada ficava no centro e o próprio Deus dividiu Seu povo em 

quatro grandes grupos e de acordo com a posição geográfica. No lado leste 

acamparia a tribo de Judá, Issacar e Zebulon e eles totalizavam 185.400 homens e 

marchavam primeiro. 

No lado sul, sob a bandeira de Rubem, acampava junto mais duas tribos: 

Simeão e Gade e eles juntos eram 151.450 homens e marchariam em segundo. 

Entre esses dois grupos marchavam os levitas. 

No lado oeste, sob a bandeira de Efraim, acampavam Manassés e 

Benjamim. Total das três tribos do lado oeste: 108.100 homens e marchavam em 

terceiro lugar. Para fechar, no lado norte, Dã, Aser e Naftali, totalizando 157.600 

e marchavam por último. 

Foi Deus quem organizou tudo no acampamento do Seu povo e os números 

estão aí para provar. 

 

 

 

 

 
 

 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
3
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descreva aqui a sua 

 Semana com Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

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

___________________________ 

editadole M 

Adole Brasil 

Terceira Semana 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
3
3 

 

Vinte e Dois de Abril 

Fora da contagem 

“Mas os levitas não foram registrados como as outras tribos” 

Números 1:47. 

 

A Palavra de Deus é uma fonte contínua de aprendizado e Deus é soberano 

em tudo o que faz. Moisés contou todas as tribos, mas Deus pediu para não contar 

os levitas. 

A tribo de Levi era a tribo dos sacerdotes e eles tinham que cumprir as 

seguintes missões específicas da tribo deles: cuidar da tenda sagrada, de todos os 

móveis e objetos, carregar a tenda, todos os equipamentos, fazer o serviço religioso 

e acampar ao redor dela. Quando a tenda tinha que ser transportada, eles tinham 

que montar e desmontar. A tarefa era deles, eles faziam e pronto. 

Nossa lição de hoje para sua vida espiritual e mesmo sua vida material é 

que você, como adolescente, tem uma parte específica para ser feita no seu dia a 

dia e somente você deverá fazer, ninguém pode fazer a não ser você.   

Se for você que tiver que estudar, estagiar, fazer cursinho, estudar línguas, 

chegar em casa, lavar a louça, guardar as compras ou mesmo limpar a cozinha ou 

o banheiro do internato, então faça o que precisa ser feito. 

 Se você acha que “não vai dar nada” se não fizer, prepare-se para ser um 

eterno sub ou desempregado, pois a vida não vai dar moleza para quem não cumpre 

fielmente a sua parte. Os levitas sabiam disso. 
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Vinte e Três de Abril 

Ordem no Acampamento II 

“Assim o povo de Israel fez tudo como o Senhor havia ordenado 

a Moisés. Eles acampavam, cada grupo debaixo de sua própria 

bandeira e cada israelita começou a marchar com o seu grupo 

de famílias”. Números 2:34. 

 

Os adolescentes adventistas do sétimo dia tem um privilégio único no 

mundo: esse privilégio é o de ser um desbravador.  Entenda de uma vez por todas: 

nenhuma igreja do planeta Terra tem desbravadores em seu rol de membros. 

Desbravadores são exclusividade da Igreja Adventista do Sétimo Dia e você é parte 

dela. 

Muito, mas muito mesmo do que os desbravadores são hoje, devemos a 

inspiração bíblica do povo do Israel, que acampavam por famílias, por grupos e 

todos debaixo de suas bandeiras. 

Fui desbravador do Clube Cruzeiro do Sul em Brasília, conselheiro, diretor 

associado e diretor do Clube de Botafogo no Rio de Janeiro e diretor do Clube 

Cidade Sorriso do bairro Portão em Curitiba e fui coordenador geral no Rio de 

Janeiro em 1987. Foram 21 anos maravilhosos servindo ao Deus de Israel. 

Sempre trabalhávamos por unidade. Os capitães de unidade comandavam 

os liderados sempre com a bandeira da unidade, nossos banheiros eram bem fora 

da área de acampamento, nossas unidades sempre cozinhavam a lenha. Nada de 

sujeira no sábado do Senhor.  

Aprendi isso tudo com o povo de Israel. 
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Vinte e Quatro de Abril 

Adolescentes Consagrados 

“Os gersonitas cuidavam da tenda, da sua cobertura, de 

dentro, da cobertura de fora, das cortinas da entrada, das 

cortinas do pátio que fica ao redor da tenda do altar e das 

cortinas da porta do pátio e das suas cordas”. Números 3:25. 

Imagine-se como um adolescente judeu vivendo no tempo de Moisés, sendo 

neto de Levi e filho de Gerson. Se você conseguiu se imaginar, o verso de hoje 

mostra qual seria o seu trabalho junto à tenda sagrada. 

O patriarca Levi tinha outros dois filhos: Coate e Merari e a tribo de Coate 

cuidava da arca da aliança, da mesa do candelabro, dos altares, dos utensílios do 

lugar santo e da cortina da entrada do lugar santíssimo.  

 

A família inteira de Merari cuidava das tábuas da tenda, das vigas, das 

colunas, das bases e de todos os seus utensílios. Cuidavam também das colunas da 

tenda e suas bases, estacas e cordas. 

 

Cada filho israelita da tribo de Levi, durante toda a sua vida, tinha um 

compromisso com a casa do Senhor. Seria muito importante que sua vida 

adolescente fosse marcada pelo compromisso de cuidar das coisas de Deus. 

 

 Muitas vezes encontramos chicletes debaixo do banco de igreja e nada 

disso deveria estar ali.  

 

Zele pela casa do Senhor. Essa dica serve para mim e para você. 
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Vinte e Cinco de Abril 

Cabelos compridos santos? 

“O seu cabelo é um sinal de sua dedicação ao serviço do 

Senhor.” Números 6:6 

 

Para interpretarmos corretamente a palavra de Deus a regrinha número um 

é ler o contexto para entender o texto. Se você só ler o verso de hoje e olhar para 

o seu cabelo, vai me perguntar o que tem a ver cabelo com adoração? 

No tempo de Moisés, quando um israelita, homem ou mulher, queria se 

dedicar a algum serviço para a causa de Deus, ele teria que se abster por completo 

de vinho ou cerveja, de comer uva ou passas e para que as pessoas soubessem que 

ele tinha feito um voto de nazireu, por um tempo na sua vida o homem deixava o 

seu cabelo crescer e não podia fazer a barba. Agora o contexto explicou o texto e 

você entendeu. 

 

A maior banda de rock da Terra tinha como marca registrada o uso de 

cabelos compridos por parte de todos os seus componentes, pois foi dessa forma 

que os Beatles se apresentavam em todos os seus shows. 

 

Em nossas igrejas a orientação é cabelo curto para os homens. É muito bom 

que, tanto meninas como rapazes, adotem um estilo de vida saudável onde a 

higiene diária seja a regra mais relevante.  

 

Quando você for à casa do Senhor cuide-se melhor. 

 

Geralmente nosso exterior reflete o nosso interior e cabelo santo não 

existe. 
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Vinte e Seis de Abril 

Nazireus cumprem o que prometem 

“Porém se um nazireu prometer uma oferta além do que o seu 

voto de nazireu exige, então ele deve cumprir o que prometeu.” 

Números 6:21. 

 

Tão logo me batizei, aos dezessete anos, meu pai me deu um recado muito 

importante e que levei para o resto de minha vida. Ele me disse que seria normal, 

depois do batismo, eu me envolver em coisas da igreja, mas eu nunca deveria 

prometer nada para ninguém, porque se o fizesse deveria cumprir tudo o que havia 

falado. 

Ninguém acredita em pessoas que prometem e não cumprem. Nada frustra 

mais os filhos do que ouvir de seu pai ou mãe que eles não vão cumprir mais o que 

prometeram de pés juntos para vocês. 

Vivemos num mundo onde as promessas são feitas exatamente para não 

serem cumpridas e você já viu isso em véspera de eleição. 

No meio de tantas pessoas sem palavra, seu grande desafio, como 

adolescente adventista do sétimo dia, é aceitar o desafio de ser um nazireu 

moderno. Nazireus cumpriam o que prometiam. 

Amo poder confiar no Deus que sempre cumpre o que promete. Essa é a 

maior garantia que tenho que Seu Filho virá nos buscar, pois Ele prometeu. 
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Vinte e Sete de Abril 

A benção sacerdotal 

 “O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer 

o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o 

teu rosto e te dê a paz.” Números 6:24 a 26. 

 Essa benção é para você, portanto, diga amém, amém, glória, aleluia, 

obrigada Senhor, por essa bênção ser minha, um adolescente adventista do sétimo 

dia, que um dia entregou seu coração, sua vida, sua mente, seus projetos, seus 

sonhos ao Senhor Jesus. 

 Não existe nada melhor neste universo que receber as bênçãos de Deus.  

 Bênçãos são presentes diários de Deus para lhe fazer feliz e agradecido. 

 Dormir bem, acordar disposto a ajoelhar e agradecer a Deus pelo sol que 

nasce, o pássaro que canta, o beijo dos seus pais que te acordam até hoje, o 

desjejum na sua cozinha ou no internato, o ônibus, o carro ou suas pernas saudáveis 

que irão te levar ao trabalho, colégio ou cursinho.  

Agradecer pela sua família que ainda lê a meditação e ora antes de você 

sair. Ter a certeza da bênção do retorno e quando você chegar à casa de novo, lá 

estará sua cama, seu quarto, seu chuveiro, roupas, sapatos e tantos mimos que vem 

de Deus. 

 Nada desses agrados supera a bênção maior que foi Deus Pai enviar Seu 

filho único para te salvar. 

 Que tal dobrar os joelhos agora e agradecer esse presente? 
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Vinte e Oito de Abril 

Vinte e cinco anos de ministério 

“A lei a respeito dos levitas é esta: com a idade de vinte e cinco 

anos começará o seu trabalho na tenda sagrada e aos 

cinquenta deixará de trabalhar” Números 8:24 e 25. 

 

Muito interessante que Deus defina a data do início e do fim do serviço dos 

levitas. No verso 26 nos diz que se os levitas quisessem continuar eles podiam, só 

que não seriam mais os responsáveis. 

Vocês adolescentes e nós já adultos precisamos entender que nossa igreja 

não teria a menor possibilidade de avançar, como avançou, sem existir os 

voluntários. Imagine a manhã de domingo sem voluntários nos clubes de 

desbravadores. Todos os clubes fechariam e iria ser o fim da alegria de nossos 

adoles. 

Sem voluntários, você chegaria à igreja e encontraria banheiros, pátios e 

nave suja, plantas estragadas nos vasos. Nada de água para beber e nem para 

higiene pessoal. Batismo? Nem pensar. Santa ceia seria só a bíblica.  

Para que tudo aconteça na sua e na minha igreja voluntários foram lá e 

fizeram tudo e depois que você vai embora são voluntários que vão limpar tudo e 

deixar tudo organizado.  

As famílias dos voluntários são as mais abençoadas da igreja.  

Eles não reclamam, tem prazer em servir e amam ao Senhor. 
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Vinte e Nove de Abril 

Duas trombetas de prata 

“Faça duas trombetas de prata batida. Com elas você chamara 

o povo para se reunir e dará o sinal da partida do 

acampamento”. Números 10:2 

 

Abra sua Bíblia e leia os versos de 1 a 10, do capítulo acima, e verá coisas 

interessantes a respeito dessas trombetas de prata. Elas eram usadas pra reunir o 

povo para sair para uma caminhada. Quando tocada duas vezes o povo se reunia, 

quando tocada uma vez era reunião com os chefes de família.  

Quando Moisés tocava sons curtos e fortes, as tribos acampadas a leste 

começavam a sair, depois as tribos do sul. Quando era hora de reunir o povo, os 

toques eram longos. Quando Israel estava em guerra no seu próprio país, o toque 

da corneta colocava Deus na batalha e finalmente, nos momentos de lua nova e 

festas religiosas, as trombetas de prata tinha sua utilidade. 

Duas trombetas e milhares de pessoas tinham que estar sintonizadas para 

ouvir e cumprir as ordens que vinham dela e quem ouvisse errado se dava mal. 

As duas trombetas não existem mais, mas o Velho e o Novo Testamento 

funcionam como trombetas para nos orientar na caminhada rumo ao céu. 

 Curta a Bíblia e aguarde as bênçãos divinas que virão para todos os 

adolescentes que aprenderem a amar essas duas trombetas dos nossos tempos. 
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Trinta de Abril 

Resgatando os parentes 

“Nós estamos saindo para o lugar em que o Senhor disse que 

nos daria. Ele prometeu que faria do povo de Israel uma nação 

rica; portanto, venha com a gente e repartiremos com vocês as 

coisas boas que conseguirmos.” Números 10:29. 

O verso de hoje é Moisés convidando seu cunhado Hobabe, filho de Jetro, 

seu sogro midianita e prometendo para ele repartir as bênçãos que fossem 

conseguindo. 

Quase todos nós temos parentes “midianitas”. São filhos de Deus, tem 

estudo, bons empregos, bom caráter, boas famílias, mas apesar de tantas virtudes, 

por um motivo ou outro, não aceitaram a Jesus e, portanto, não fazem parte de Seu 

povo peculiar nesta terra. 

Como adolescentes adventistas do sétimo dia aprendemos com Moisés a 

convidar esses parentes a caminharem conosco. Falemos de Jesus, de Sua vinda, 

de Seu amor, de Sua graça, de nossa eternidade com Ele. Se ele resistir ao seu 

convite, pelo menos pergunte se você pode ora com ele e por ele. Mande 

mensagens no celular, ache-o nas redes sociais, ligue para ele no aniversário, 

coloque-o na sua lista de oração. Faça a diferença na conversão de seu parente. 

Obrigado Moisés pelo exemplo e a Deus pela Bíblia. Não é ótimo conhecer 

a vontade de Deus? 

Feliz resto de dia para você e todos os seus amigos e parentes. 
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