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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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Honra teu Pai e tua Mãe 

“Honra a teu pai e a tua mãe, para que 

se prolongue os teus dias na terra que 

o Senhor teu Deus te dá.” Êxodo 20:12 

 

Está Página Possui Links 

Especiais – Encontre-as! 

“Muitos pais trabalham para dar o 

mundo aos seus filhos, mas 

esquecem de abrir o livro da sua 

vida para eles.” 
  

Augusto Cury 
 

https://www.bibliaon.com/honrar_pai_e_mae/
https://www.youtube.com/watch?v=AKjBAxg76qg
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Valores Eternos 

Respeito à Autoridade Paterna 

 Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra 

que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20:12 

 Dos dez mandamentos da Lei de Deus, oito começam com um Não, um começa com Lembra-te e um 

começa com Honra. São oito proibições, uma lembrança e uma ordem e esta ordem tem tudo a ver com as 

duas pessoas que deveriam ser as mais importantes na vida de qualquer adolescente, ou seja, seus pais.  

 O princípio embutido no quinto mandamento da Lei de Deus é o princípio da autoridade paterna e esse 

é um princípio que todo adolescente precisa entender. O seu pai e sua mãe foram investidos de autoridade por 

Deus e por isso eles mandam mesmo em você. Eles dirigem a vida de cada membro da família, trabalham, 

planejam, sonham, investem em si e nos filhos, tiram férias, pagam todas as contas, inclusive todas as que você 

nem sequer sabe que existam, cuidam da saúde física, mental e espiritual de toda sua família, eles apontam a 

direção a seguir e se seus pais forem cristãos, eles ainda têm que cumprir a maior missão que foi conferida aos 

mortais, que é viver Jesus Cristo de forma tão plena e tão abundante, que você, ao ver Jesus na vida de seus pais, 

também tenha o mesmo desejo de segui-lo. 

 Agora que você já sabe que abaixo de Deus, seus pais são realmente autoridades, fica mais fácil entender 

que ninguém deve ou irá ocupar o lugar deles e a honra, o respeito, o cuidado, o carinho e o amor que você 

devota a eles, sempre será superior a qualquer ser humano. Nunca incorra no erro de substituir os seus pais 

pelos seus melhores amigos, pois amigos não tem compromisso contigo e seus pais tem. Se você quiser tirar a 

prova do que estou falando, pergunte para qualquer amigo seu, se por acaso você saísse de casa, se eles poderiam 

cuidar integralmente de você e pagar todas as suas contas, as mesmas que seus pais pagam e você não sabe quais 

são, até o dia em que você se formar e conseguir um trabalho. Já sentiu qual será a resposta dos seus melhores 

amigos? Um sonoro e claro não! 

 A profetiza Ellen White, em seu livro Patriarcas e Profetas às páginas 308, nos traz um excelente 

comentário sobre o quinto mandamento: “Os pais tem direito ao amor e respeito em certo grau que a nenhuma 

outra pessoa é devido. O próprio Deus, que pôs sobre eles a responsabilidade pelas almas confiadas aos seus 

cuidados, ordenou que durante os primeiros anos da vida estejam os pais em lugar de Deus. E aquele que rejeita 

a lícita autoridade de seus pais, rejeita a autoridade divina. O quinto mandamento exige que os filhos não 

somente tributem respeito, submissão e obediência a seus pais, mas também lhes proporcione amor e ternura, 

aliviem os seus cuidados, zelem de seu nome e socorram e os consolem na velhice. Ordena também, respeito 

aos ministros e governantes e a todos os outros a quem Deus delegou autoridade. Este diz o apóstolo, “é o 

primeiro mandamento com promessa”. Efésios 6:12. Para Israel, esperando, em breve entrar em Canaã, era um 

penhor, ao obediente, de uma vida longa naquela boa terra, mas, tem ele uma significação mais ampla, 

vindicando todo o Israel de Deus e prometendo vida eterna sobre a Terra, quando esta estiver livre da maldição 

do pecado”. 

 Nossa profetiza fechou com chave de ouro o quinto princípio da lei de Deus: o princípio da autoridade 

paterna. Honre seus pais pois um dia o pai ou a mãe será você. 
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Primeiro de Maio 

Cuidando do Líder 

“Se gostas de mim, não deixes que eu continue sofrendo desse 

jeito.” Números 11:15. 

 

O livro de Números mostra as caminhadas do povo de Israel rumo à 

terra prometida. Numa determinada parte do caminho, o povo começa a 

reclamar logo de Deus, então o Todo Poderoso destrói uma parte do 

acampamento e este local fica conhecido como Taberá por conta desse fogo. 

 

Depois do fogo é a vez dos estrangeiros, que saíram do Egito e 

pegaram carona, a começar a reclamar por falta de carne, peixes, melões, 

cebolas e alhos. Eles cansaram do maná.  

 

Porém não foi só reclamar não. A Palavra de Deus nos diz que as 

famílias choravam na entrada das barracas e o Senhor ficou muito irado. É a 

vez, agora, de Moisés reclamar com Deus questionando por que Deus tinha 

lhe dado um trabalho tão ingrato. Por que ele teria que ser a babá de milhares 

de filhos que não eram dele?  “Se o Senhor gostar de mim, tire esse fardo”- 

disse Moisés. 

 

Fico imaginando o que faz um adolescente adventista do sétimo dia 

chorar pelos encantos do mundo!  O que para você é mais importante que 

Jesus? 

 

A segunda lição é que Deus ouviu a oração de seu servo e capacitou 

70 líderes para ajudá-lo na tarefa de liderar o povo.   

 

Quando chegar sua vez de liderar, peça ajuda divina. Ele vai ouvir a 

sua oração. 
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Dois de Maio 

Duvidando do poder de Deus. 

“Será que eu tenho tão pouco poder? Agora você verá se o que 

disse vai acontecer ou não! Números 11:24 

 

Ontem aprendemos como Deus supriu a necessidade de Moisés 

separando setenta líderes para ajudá-lo. No verso 17 diz que Deus desceria, 

falaria com Moisés, tiraria uma parte do Espírito que havia lhe dado e daria 

aos líderes para que o ajudasse no pesado trabalho de cuidar do povo. 

 

Depois de distribuir o Seu Espírito, Deus promete alimentar seiscentos 

mil homens com carne durante um mês inteiro. Iria ser tanta carne que sairia 

pelos narizes e eles ficariam com nojo. Quando Deus acabou de falar, Moisés 

duvidou e questionou onde Deus iria arrumar tantas ovelhas, vacas e peixes 

do mar para alimentar tanta gente. 

 

Moisés deveria estar de brincadeira, pois quem vira o que ele viu não 

podia duvidar de Deus.  Deus cumpriu o que prometeu, trouxe codornizes do 

mar e por trinta quilômetros tinham codornizes mortas. A palavra de Deus 

ainda diz que ninguém juntou menos que uma tonelada de carne. 

 

Adolescentes, o recado é claro: nunca, mas nunca subestime o poder 

de Deus, mas agradeça a Ele por ser quem Ele é e expulse a dúvida de seu 

coração. 
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Três de Maio 

Samua, Safate, Igal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi e 

Geuel 

 “Mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, 

a terra que eu vou dar aos israelitas. Em cada tribo escolha 

uma homem que seja um líder.” Números 13:2.  

Antes que você pense que são sugestões de nomes de bebês, não são.  

Se você leu o título e já leu o verso, vai se lembrar dos espias que foram 

selecionados a dedo para ir a Canaã. Se você contar o número deles lá no 

título vais encontrar dez e não doze.  

  

Por que eles nunca foram ou serão lembrados por qualquer cristão que 

leu a Bíblia algumas vezes? Por que eles foram esquecidos? 

  

Moisés deu a missão: vejam se a terra é boa, se o povo é forte, se são poucos 

ou muitos, se as cidades têm muralhas, vejam a qualidade da terra, se há 

matas, tenham coragem e tragam frutas.  Foram quarenta dias em missão e 

por que ninguém se lembra deles? 

  

Eles confiaram apenas no que seus olhos viram por lá. Nenhum desses 

espias conseguiu enxergar um Deus soberano por trás de suas visões 

limitadas. Deus é muito, infinitamente maior que nossos problemas e 

limitações. Ore ao Senhor e lhe peça a visão espiritual para sempre enxergar 

o Senhor no comando de sua vida. 
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Quatro de Maio  

Dois líderes de visão 

“O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os 

protegiam. Portanto não tenham medo.” Números 14:9. 

   

Líderes que não enxergam não podem liderar ninguém. Líderes de 

visão, de fé, de ousadia, são os líderes que foram usados por Deus ao longo 

da história do Seu povo aqui na terra. 

  

Se ninguém se lembra dos dez não tem como não se lembrar de Josué 

e Calebe. Calebe ficou tão famoso por conta dessa história que ele virou 

ministério da igreja adventista do sétimo dia. 

  

Quando os espias trouxeram o péssimo relatório, o povo se revoltou e 

chegaram a cogitar de voltar para o Egito e substituir Moisés. Quando 

Moisés e Arão encostaram seu rosto no chão para orar ao Senhor, Josué e 

Calebe, os espias de visão, rasgaram suas roupas em sinal de tristeza e 

falaram as seguintes palavras: “Porém não sejam rebeldes contra o Senhor e 

não tenham medo do povo daquela cidade” o restante é o verso de hoje. 

  

Josué e Calebe, para mim, representam todos os adolescentes que 

enxergam, confiam e conhecem o Senhor. Seja um Calebe e um Josué 

modernos.  

Peça diariamente a Deus a habilidade para enxergar o que os outros 

não conseguem ver.  

 

Bom dia para você. 
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Cinco de Maio 

Pagando o preço da rebeldia 

“Eles nunca entrarão na terra que jurei dar aos seus 

antepassados.” Números 14:23. 

 

Se existe uma lei que Jesus Cristo deixou para toda a humanidade 

enquanto esteve conosco, é a lei da colheita: tudo o que o homem semear ele 

também ceifará ou colherá, se você for urbano como eu. 

 

A adolescência é uma fase de plantio na sua vida. Até pouco tempo 

seus pais plantaram princípios e valores em vocês, se eles não o fizeram você 

vai ver logo a diferença do seu caráter e de seus amigos adolescentes que 

tiveram pais e mães que o fizeram. 

 

Entre os 13 e 17 anos, cabe a você plantar um bom relacionamento 

com seus pais. Se você se der bem com seus pais nesta sua idade, vai ter o 

apoio deles para a sua formatura, primeiro emprego, universidade, 

casamento e vida profissional, sem contar com o mais importante: você terá 

ótimos amigos e confidentes para o resto de suas vidas. 

 

Na adolescência você precisa plantar. Plantar culto pessoal, atividade 

física, estudar, temperança em alimentos e uso do tempo, trabalhar e uma 

paixão pelo relacionamento com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. 

 

Quando o povo ia entrar em Canaã, mais uma rebelião. Eles queriam 

voltar para o Egito. Vocês querem assim, Eu faço assim: ninguém entra em 

Canaã. Eles pediram e Deus ouviu. 

 

 Plantou, colheu e foi no que deu.  
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Seis de Maio 

O elogio a Calebe 

 “Mas o meu servo Calebe tem espírito diferente e sempre 

tem sido fiel a mim.” Números 14: 24. 

  

Deus realmente é o nosso Criador, Salvador e Mantenedor. Deus 

conhece cada um de nós antes mesmos de sermos concebidos e não são todos 

os ditos heróis da Bíblia que recebem dos lábios do próprio Deus algum 

elogio. 

  

Dentre os doze líderes, Calebe recebe de Deus o que está no verso de 

hoje. De acordo com a vontade soberana de Deus, as bênçãos divinas recaem 

sobre ele e sua família e Deus promete que ele vai entrar em Canaã e seus 

descendentes vão possuir a terra prometida. 

  

Algumas versões mais modernas da Bíblia falam que Calebe pensava 

diferente. Isso facilita nossa compreensão. Vocês adolescentes podem 

cultivar essa virtude. Deus não espera que você pense igual aos seus pais, 

professores, parentes, pastores, diretores e chefes, pois Ele te deu o direito 

de pensar e escolher diferente.  

  

É muito importante que você ouça a voz do Espírito Santo para não 

incorrer no erro de pensar que só o seu jeito de ver as coisas é que está certo. 

A fidelidade também é uma mega virtude a ser cultivada. 
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Sete de Maio 

Quase no paraíso, totalmente no deserto. 

 “Quarenta anos vocês vão sofrer por causa dos pecados, 

conforme quarenta dias que vocês espionaram a terra, um ano 

para cada dia. Vocês vão saber o que é ficar contra mim.” 

Números 14:34  

Quando se a lê Bíblia de forma rápida tomamos decisões precipitadas, 

entendemos de forma errada e interpretamos mal.  Que Deus é esse que leva 

Seu povo para morrer no deserto, depois de fazê-los andar por lá por quarenta 

anos?  

  

A grande verdade desse episódio bíblico é que o povo de Israel, tendo 

a presença divina, seja sob a forma de nuvem de dia, coluna de fogo à noite 

ou diretamente no lugar santíssimo na tenda sagrada, decidiu que não queria 

entrar na terra prometida. 

  

O que nós adolescentes aprendemos com isso? Deus sempre vai 

respeitar o nosso direito de escolha. O paraíso seria um inferno para muitas 

pessoas que nunca se acostumariam com a ideia de adorar um Deus Pai, um 

Filho e o Espírito Santo. Milhões de pessoas detestariam adorar ao Senhor 

do sábado no dia de sábado e é isso que a Bíblia diz que faremos no céu. 

  

Nunca coloque a culpa nos irmãos de fé pelas suas escolhas erradas.  

 

O céu é para quem quer ir para lá. 
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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 Maio 

Cansados de Moisés 

“Corá filho de Isar, do grupo de famílias levitas de Coate teve 

o atrevimento de se revoltar contra Moisés”. Números 16:11. 

 

Se existe uma atitude que faz parte da história de vida de muitos 

adolescentes da igreja, ou não, é a tal da rebeldia. Muitos de vocês já ouviram 

a expressão - rebelde sem causa - e nem pararam para pensar que às vezes as 

pessoas se rebelam sem motivo algum. 

 

Datã, Coré e Abirão eram levitas, trabalhavam na obra do Senhor, 

tinham garantidos por Deus todo o seu sustento e de suas famílias. Do nada, 

esses três se juntaram contra Moisés e falaram para ele que todo o povo era 

do Senhor e que ele, Moisés, só queria mandar. 

 

Incrível a atitude de Moisés. Ao invés de discutir, partir para a briga, 

ele se ajoelhou, encostou o rosto em terra e disse calmamente: Vamos deixar 

o Senhor resolver isso. Tragam os queimadores de incenso, coloquem brasas 

e incenso e os leve para o altar e então veremos qual de nós o Senhor escolhe. 

Lógico que Deus ficou do lado de Moisés.  

 

Antes de nos revoltarmos por nada, agradeça a Deus por todos os 

adultos que o ajudam a ser quem você é. Peça a Deus muito equilíbrio para 

tomar decisões corretas e viver de forma sábia.  

 

editadole M 
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Os rebeldes sem causa geralmente acabam sozinhos no final da 

história. 

 

 

Nove de Maio 

Eu sou a Sua propriedade 

“O Senhor Deus disse a Arão: no meio dos israelitas, eu sou a 

sua propriedade, a parte que você vai receber.” Números 18:20. 

 

Muitos de vocês, adolescentes Adventista do Sétimo Dia, estudam 

fora dos ambientes escolares de nossa igreja. É normal, porém é muito bom 

que vocês se posicionem e digam em alto e em bom som que são adventistas 

do sétimo dia. As pessoas nos identificam como crentes e muitos deles 

acham um absurdo ter que darmos 10% dos nossos ganhos para deixarmos 

nossos pastores ricos e vocês cada vez mais pobres. 

 

Depois de ouvi-los, pergunte para eles se querem saber a base bíblica 

para dízimos e ofertas. Se eles quiserem te ouvir, você pode contar a história 

do povo de Israel, da tribo dos sacerdotes que não plantavam, não colhiam, 

mas pelo trabalho deles junto à tenda sagrada, eles tinham garantido por 

Deus toda a sua sobrevivência e de sua família. 

 

Nossa igreja utiliza o sistema de dízimo para remunerar os pastores, 

que também devolvem o dízimo. Desta forma Deus cuida dessas pessoas e 

suas famílias para que eles possam se dedicar com exclusividade na obra do 

Senhor. Quanto às ofertas, elas atendem todas as outras necessidades da 

causa de Deus.  

 

Agora você consegue entender porque Deus é a propriedade dos 

pastores. 
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Dez de Maio 

Falar ou bater eis a questão 

 “E na frente de todos deem ordem à rocha e dela sairá 

água.” Números 20: 8. 

  

O capítulo 20 de Números tem muitos acontecimentos interessantes: a 

morte da irmã de Moisés, o milagre da água saindo da rocha, o rei de Edom 

impedindo os israelitas de passar pelo país deles e a morte de Arão. 

  

Logo depois que o povo acampou em Cades, morre Miriã e é 

sepultada. Mais uma vez Moisés e Arão buscam forças em Deus. Ajoelham-

se, se humilham para resolver as reclamações do povo e a glória do Senhor 

aparece. Deus sempre ouve nossa oração e principalmente dos filhos que 

andam nos Seus caminhos e fazem a Sua vontade. 

 

 Deus é muito ágil e imediatamente dá uma ordem: pegue o bastão que 

está na frente da arca da aliança, reúna o povo e fale à rocha. Simples assim. 

Moisés e Arão fizeram quase tudo correto, quase tudo. Ao invés de falarem, 

como Deus ordenara, eles bateram na rocha. 

  

Um detalhe. Uma besteira. Uma desobediência só. Só um pouquinho 

diferente da vontade de Deus. Deus não liga para detalhes, devem ter 

pensado, e por não terem cumprido a expressa ordem divina, Moisés perde a 

entrada em Canaã e Arão morre velho e farto de dias. 

 

 Deus pediu, cumpra do jeito que Ele falou. Vai ser bom para você. 
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Onze de Maio 

Trocando o comando 

 “Moisés tirou as roupas de sacerdote que Arão vestia e pôs 

em Eleazar”. Números 20:28 

  

O que aconteceu em Meribá com a água e a rocha foi a gota d’água 

para Deus dar um ponto final no ministério de Arão e também deixar um 

recado bem claro para Moisés: ele não pisaria em Canaã. 

  

Deus tem Seus planos e apesar de não entendermos, Ele vai fazer a 

Sua vontade, pois Ele é Deus e sabe o que é melhor. Antes de Arão morrer, 

Moisés recebe uma ordem de Deus. Ele chama Arão e Eleazar seu filho, diz 

que Arão irá morrer pelo incidente de Meribá. Agora ele deverá transferir 

sua bagagem de experiência para Eleazar. Assim, Eleazar recebe a roupa do 

pai. Não lembra uma cerimônia de investidura? 

  

Uma das maiores emoções da vida de um adolescente desbravador é 

quando ele troca o seu lenço de desbravador pelo lenço de líder. Toda a 

bagagem adquirida ao longo da adolescência vai servir, e muito, para ser um 

líder segundo o coração de Deus. 

  

Se você quiser um dia ser um líder, um servo de Deus e de seu 

próximo, ore desde já pelo dia de sua investidura. 
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Sonhe com a ideia de ser um líder e levar outros adolescentes aos pés 

do Senhor. 

 

 

 

Doze de Maio 

O olhar da fé 

“Faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido 

deverá olhar para ela e assim será curado”. Números 21:8. 

  

O livro de Números nos fala de inúmeras batalhas. Isso me faz lembrar 

que nossa chegada até a Canaã celestial também não será fácil. 

  

Tão logo o povo perde Arão, eles lutam contra os cananeus e os 

vencem, mas ao invés de agradecer a Deus e sentirem a dependência divina 

na vida deles, mais uma vez um bando de escravos reclama das mesmas 

coisas de sempre. Aí Deus resolveu tirar Sua mão de proteção e serpentes 

invadem o acampamento causando inflamação e mortes de forma muito 

rápida. Novamente Moisés intercede e Deus pede que ele faça uma serpente 

e todo àquele que olhasse para a serpente de metal seria curado. Esse era o 

olhar da fé. Olhou, estava curado. Simples assim. 

  

Imagens tem poder de curar alguém? 

  

Ellen White nos escreve em Patriarcas e Profetas página 430: “O 

levantamento da serpente de bronze deveria ensinar Israel uma importante 

lição: apenas Deus os poderia curar. Contudo exigia-lhes mostrar fé no meio 

que Ele provera. Deveriam olhar a fim de viverem. A sua fé é que era 

aceitável diante de Deus”.  
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 Que bom termos o Espírito de Profecia. Privilégio da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia. 

 

 

Treze de Maio 

Fingindo ser de Deus 

 “Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem 

amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito”. Números 22:12. 

  

Estava lendo a história de Balaão, do rei Balaque, de um anjo e de uma 

jumenta que falava. Quem passou a infância na igreja sabe bem a história. 

  

Balaque, que era um moabita, ouviu falar da fama do povo de Israel. 

Para um povo que era escravo, Israel estava indo muito bem nas batalhas e 

lógico que era Deus quem ganhava as batalhas. 

  

Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas página 439, nos diz que 

“Balaão já havia sido um bom homem e profeta de Deus, mas apostatara e 

entregara-se a cobiça, todavia professava ser servo do Deus altíssimo. Não 

ignorava a obra de Deus em prol de Israel e quando os enviados 

comunicaram sua mensagem, bem sabia que era seu dever recusar as 

recompensas de Balaque e despedir os embaixadores”. 

            

  Lições para nossa vida adolescente: não dá para fingir ser de Deus. 

Ou você é uma adolescente de Deus ou você não é de Deus. Balaão estava 

fora da igreja e se achava de Deus. 
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Balaão amava o dinheiro, e apesar de lidar com um perdido, Deus 

falou para ele não ir. Continua. 

 

    

 

 

Quatorze de Maio 

Cumprindo as ordens de Deus 

“Mesmo que Balaque me desse todo o ouro e prata do seu 

palácio, eu não poderia fazer coisa alguma grande ou 

pequena, que fosse contra as ordens do Senhor meu Deus”. 

Número 22:18. 

 

Imagine a situação de Balaão. Tinha um rei rico que pagava muito bem 

por uma maldição, mas Deus proibiu-o de acompanhar os embaixadores e 

ele não foi. Mas Balaque insiste mais uma vez e a resposta é o verso de hoje. 

Aí você se pergunta: Balaão se converteu? Ele voltou para os braços do 

Senhor? Parou de ser fingido? Arrependeu-se do pecado da cobiça? 

 

Triste engano nosso, essa foi uma declaração da boca para fora e ele 

ainda orou a Deus mais uma vez. 

 

A maioria dos adolescentes adventistas do sétimo dia sabe, pois já 

leram ou já ouviram dos pais e líderes, quais são as coisas que Deus ama e 

as que Ele abomina e muitas vezes vamos orar ao Senhor pedindo aprovação 

para algo que você já sabe que Ele não aprova. 
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Orar pedindo bênçãos para ir ao cinema, teatro, estádio de futebol, 

filmes pornográficos ou mesmo sobre o namoro com inimigos de Deus, pelo 

emprego que vai te obrigar a trabalhar no sábado você sabe que não receberá.  

 

Se você sabe o que é correto, faça o correto e as bênçãos virão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Adole Brasil 

Segunda Semana 

Descreva aqui a sua 

 Semana com Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

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

___________________________ 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
2
5 

 

 

 

 

 

 

 

Quinze de Maio 

O maior desejo de Balaão 

“Gostaria de terminar a minha vida, como alguém que 

pertence ao povo de Deus, quero morar em paz com as pessoas 

honestas.” Números 23: 10. 

 

Foram diversas profecias, vinte e um altares, vinte e um touros e vinte 

e um carneiros sacrificados e nenhuma maldição, Balaão saiu sem receber 

nada. 

 

É incrível o poder de Deus, pois Ele pode usar pessoas que não são 

exclusivamente suas para trazer bênçãos para o Seu povo. Quem já fez 

recolta de recursos anuais para ajudar nossa igreja sabe do que estou falando, 

e caso vocês não saibam, muitas pessoas não adventistas são fieis em 

devolver seus dízimos em nossa igreja. Eles param o carro, entregam o 

dízimo e vão embora e Deus os abençoa pela fidelidade. 

 

No meio de tantas bênçãos, o verso de hoje traz o maior desejo de 

Balaão: de poder terminar os seus dias entre o povo de Deus. 

 

editadole M 
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Que você, adolescente adventista, cresça firme, forte, se forme, 

trabalhe bastante, realize seus sonhos, mas nunca abandone nem o Senhor e 

nem o Seu povo. 

 

Balaão era apostatado e sonhava em fazer parte do povo de Deus. Você 

está aí feliz da vida por pertencer ao povo que ama e aguarda a volta de 

Jesus? Bendita esperança. Jesus em breve voltará. Amém. 

 

 

Dezesseis de Maio 

Zinri e Cosbi 

“Elas convidavam o povo para as festas em que eram feitos 

sacrifícios aos seus deuses.” Números 25:2 

 

A Bíblia diz que os israelitas começaram a ter relações com as 

mulheres moabitas. Essas mulheres, que deviam ser muito atraentes, 

começaram a convidar os homens israelitas para irem as suas festas e 

banquetes. Quando o povo de Israel se deu conta já estavam envolvidos com 

a adoração a Baal. 

 

Para aplacar a ira divina, Deus pede para Moisés enforcar todos os que 

foram adorar Baal. Moisés e todo o acampamento estavam chorando quando 

o israelita Zinri, sem dar a mínima para a ordem divina, trouxe Cosbi para 

dentro de sua barraca. 

 

Quando Finéias, que era filho de Eleazar e neto de Arão, viu aquilo, 

se indignou, pegou uma lança e feriu mortalmente a Zinri e Cosbi e a praga 

que Deus havia lançado cessou. 
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Como adolescentes temos que entender que Deus não combina com 

meia adoração. Ou somos de Deus ou não. Zinri e outros líderes cometeram 

o pecado de se relacionar abertamente, apaixonadamente com mulheres 

inimigas de Deus.  

 

Muitos adolescentes irão sair de nossa igreja pelo mesmo motivo.  

 

Aprenda a escolher bem as pessoas com quem você vai andar. 

 

Dezessete de Maio 

Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza 

“Moisés levou o caso delas para o Senhor e o Senhor disse: o que 

as filhas de Zelofeade estão pedindo é justo.” Números 27:5-7. 

 

Se você nunca tinha ouvido falar de Zinri e Cosbi, dessas cinco 

mulheres e irmãs acima então, nem pensar. 

 

Todas elas eram filhas de Zelofeade que havia morrido e como 

mulheres não tinham herança, elas foram falar com Moisés e Moisés foi 

conversar com Deus. Deus ouviu o clamor das cinco irmãs e achou justo o 

pedido delas e por causa desse pedido, Deus alterou a lei das heranças e dessa 

forma as mulheres passaram a ter direito a propriedades e bens. 

 

Alguns recados para as lindas meninas de nossa igreja: o primeiro é 

que se vocês se acharem injustiçadas por conta de leis, costumes, regras, 

tradições, vocês tem o direito de procurar seus pais, líderes e pastores. 

Moisés poderia não ter ouvido o clamor, mas o líder de Deus, mais uma vez, 

ouviu o clamor do povo de Deus. O melhor da história é que Deus também 

ouviu o clamor. 
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Meninas, se seus pedidos forem justos, contem com o Deus da justiça. 

Se Ele achar que seus motivos são bons, Ele vai te atender. Deus te ouve 

também e sempre estará disposto a te ouvir. Agradeça a Ele por isso.  Ele te 

ama e te ouve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezoito de Maio 

Não vais pisar em Canaã 

“O Senhor Deus disse a Moisés: suba esta serra de Abarim e veja a 

terra que estou dando aos israelitas. Depois de ter visto, você morrerá 

como aconteceu com o seu irmão Arão.” Números 25:12 e 13. 

 

Deus pede uma coisa difícil para Moisés e o verso já diz tudo. 

Complicada a situação de Moisés, pois ele liderou toda uma nação durante 

anos e quando chega à hora de tomar posse da bênção, ele não vai participar. 

 

Fico imaginando lideres modernos circulando pela nossa igreja, com 

anos de fidelidade e bom testemunho e de repente um pecado acariciado 

acaba com a carreira cristã de nossos irmãos em Cristo. Com Moisés aprendi 

que não adianta servir parte do tempo e sim todo o tempo. 

 

Fico imaginando o que tiraria você, um adolescente adventista do 

sétimo dia, da eternidade, caso você permitisse. Pode ser, quem sabe, um 

namorado filisteu, amigos de quarto do internato que amam drogas e 

pornografia e te ensinaram a gostar.  
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Talvez muitos de vocês sejam totalmente indiferentes com as coisas 

de Deus. Ore agora ao Senhor, peça perdão por tudo que tem te afastado Dele 

e curta agora Sua promessa de perdão.  

 

Fez o que te pedi? Faça e você verá como será bom. 

 

 

 

Dezenove de Maio 

A hora e a vez dos mais novos 

“O Senhor disse a Moisés: Chama Josué, filho de Num, que é um 

homem competente e ponha as mãos sobre ele.” Números 27:18. 

 

Depois que Deus falou para Moisés que ele iria morrer, Moisés, como 

todo líder que se preza, pensou no seu sucessor, porém Deus já sabia quem 

seria o novo líder. Deus escolheu e ainda elogiou o competente Josué. 

 

Muitas vezes, vemos inúmeros adolescentes reclamando dos pais, de 

professores, dos diretores e de toda uma geração de pessoas mais velhas. Eles 

acham que tudo seria muito diferente se estivessem no comando. Mas 

adolescentes e jovens sem preparo para resolver, comandar, dirigir e tomar 

decisões trarão problemas para si e para todo o grupo de liderados. 

 

Deus deu a Josué a oportunidade de comandar todo o povo escolhido 

para entrar em Canaã. Somente ele, Calebe e suas famílias foram preservados 

por Deus ao longo de quarenta anos de deserto. Se Josué tivesse vinte anos 

quando era espião, então Deus estava escolhendo um jovem de sessenta anos 

para ser o líder da nação. 
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Adolescentes, não se preocupem, pois chegará a hora de vocês 

liderarem o povo de Deus. Não se preocupem com o quando, mas se 

coloquem nas mãos de Deus e deixem-se guiar por Ele. Aceite esse desafio 

e se prepare para liderar o povo do Senhor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinte de Maio 

Promessas e Juramentos 

“O que o Senhor ordenou é isto: quando alguém prometer dar 

alguma coisa ao Senhor, ou jurar que fará ou deixará de fazer 

qualquer coisa, deverá cumprir a palavra e fazer tudo o que 

tiver prometido.” Números 30:1 e 2. 

 

Que recado curto de Deus que Moisés passou para o povo de Israel. 

Quantas promessas nós já fizemos simplesmente para não cumprir?  Quantas 

semanas de oração em colégios adventistas, em igrejas, no internato e outras 

tantas que vamos à frente, choramos, nos emocionamos e depois do almoço 

você nem lembra o que aconteceu no culto, não é verdade? 

 

Você que está fazendo o ensino médio, já ouviu falar do G7 que são 

as superpotências da Terra ou o G20 que são as nações em desenvolvimento. 

As reuniões levam uma semana, mobilizam seguranças, presidentes de 

nações, exército, marinha, aeronáutica e mídia. Os poderosos sentam, 

discutem e no fundo tudo acaba em promessas que nunca serão cumpridas. 
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Deus prometeu um dilúvio e ele aconteceu.  Deus prometeu que Jesus 

viria morrer, ressuscitar, retornar ao céu e isso aconteceu. Deus prometeu 

que Jesus iria voltar para nos buscar e isso vai acontecer.  

 

Salmos 118:8 diz: “É melhor confiar no Senhor do que confiar no 

homem”.  

Muito maravilhosa a Palavra de Deus. Você pode continuar a acredita 

nela. 

 

 

Vinte e Um de Maio 

Os reis do gado 

“Se o Senhor está contente com a gente, então nos dê esta terra 

para ser nossa propriedade e não nos faça ir para o outro lado 

do Jordão.” Números 32:5. 

 

Tanto a tribo de Rubens quanto a de seu irmão Gade tinham muito 

gado. Quando eles chegaram a Canaã e viram terra boa para a criação eles 

foram pedi-las a Moisés e esse era um pedido justo. 

 

Moisés entendeu que eles queriam se instalar na terra boa enquanto as 

outras dez tribos teriam que ir para a guerra com os outros povos. Moisés os 

fez lembrar que seus pais, há quarenta anos atrás, foram ver essa terra e 

voltaram com um relatório bem ruim. 
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Moisés queria ensinar uma lição e os mandou para uma guerra, se eles 

estivessem dispostos a ajudar a nação, antes de pensarem em si mesmos, 

então ele veria o caso deles. 

 

Muitos adolescentes tem o mesmo perfil de Rubens e Gade. São 

pessoas que só pensam em si em primeiro lugar.  Em muitas famílias 

desorganizadas, os adolescentes sequer arrumam suas camas, banheiros, 

cozinha e dessa forma seus pais perderam a chance de educá-los para a vida 

útil.  

Muitos adolescentes crescem só pensando em seu lindo umbigo. O que 

você aprendeu com a Palavra de Deus hoje é que sua família e sua igreja 

também fazem parte da sua vida.  

 

Feliz dia para você. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

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 Maio 

Os herdeiros de Canaã 

“Mas eles, os seus filhos, entrarão na terra prometida.” 

Deuteronômio 1:39. 

 

Chegamos a Deuteronômio! Maravilha! É, avançamos juntos até aqui! 

Este é o quinto livro e vai nos falar dos discursos que Moisés fazia enquanto 

o povo caminhava. 

 

A arte de falar em público é um dom e dom não é dado a todos. O 

discurso geralmente é uma descrição, uma lembrança do que foi feito por um 

grupo de amigos ou pessoas no passado.  Você com certeza já ouviu falar de 

discursos de formatura e de autoridades. 

 

editadole M 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
3
4 

 

Por ser livros de discursos, Moisés nos falará de algumas coisas que 

já vimos, mas se está na Palavra de Deus, merece uma olhada mais apurada. 

 

No início desse verso, Moisés disse que os filhos que não sabiam a 

diferença entre o certo e o errado são os que entrariam em Canaã. Fico 

imaginando quantos israelitas, donos de muitos animais, estudiosos da 

Palavra de Deus, sabedores de todas as regras, todo o ritual do santuário, 

outros tantos mestres e doutores da lei, na hora mais importante da vida deles 

não entraram em Canaã. Perderam a terra prometida 

 

Adolescentes são filhos e o primeiro recado de Deuteronômio para 

você: o céu é também dos filhos.  

 

 

 

Vinte e Três de Maio 

Nosso norte é Jesus 

“Então o Senhor me disse: já faz muito tempo que vocês andam 

por aí sem rumo. Agora vão na direção do norte.” 

Deuteronômio 2:2. 

 

Nunca me perdi no deserto, pois nunca estiva lá, mas deve ter sido 

uma situação péssima andar sem rumo. Imagine milhares e milhares de 

israelitas com todos os seus animais, barracas, comida, família, água, tenda 

sagrada, tendo Deus à sua disposição e mesmo assim andando sem rumo. 

Quando Deus viu que Seu povo estava andando ao léu, Ele manda: “vão para 

o norte”. 
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Quem já teve uma bússola na mão sabe que ela aponta para o norte 

magnético e, portanto, ter um norte significa que você está no rumo certo. É 

muito difícil para adolescentes tomarem o rumo certo na vida. A maior prova 

disso é que a maioria dos adolescentes que foram largados pelos pais ou 

parentes são geralmente escravos de drogas e de drogados. 

 

Você que é adolescente adventista do sétimo dia tem um norte e esse 

norte é Jesus. Ele saiu do céu, morreu na cruz, voltou para o céu, foi preparar 

o seu lugar e vai voltar para te buscar.  

 

Você tem pai, mãe, colégio adventista, internato, desbravadores, 

líderes e pastores, tudo providenciado por Deus para te orientar.  

 

Agradeça a Jesus por Ele ser o seu guia nesta vida. 

 

 

Vinte e Quatro de Maio 

Atendendo aos necessitados 

“Ele sempre cuidou de vocês, dando-lhes tudo o que 

precisavam.” Deuteronômio 2:7. 

 

Moisés continua seus discursos lembrando ao povo de Israel como 

Deus cuidou deles durante suas batalhas, guerras, lutas, vitórias e derrotas. 

 

Enquanto não chegamos à fase boa da adolescência, não temos a 

menor ideia do que são necessidades, pois nossos pais vão suprindo tudo o 

que precisamos. Somente quando chegamos entre os 13 e 17 anos 

começamos a ter visão global do que o mundo nos tem a oferecer. Os 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
3
6 

 

estudos, a mídia e a internet nos abrem os horizontes e passamos a ver o 

mundo sob a ótica do consumo. Muitos adolescentes acham que precisam de 

coisas e pasmem, alguns acham que só irão ser felizes se tiverem coisas. 

 

Fico imaginando que, pela quantidade de coisas que acumulamos 

nessa terra, se realmente queremos ir ou não para o céu. Se nosso lar não é 

aqui por que acumular tanto? 

 

Se você, como adolescente adventista do sétimo dia, tem suas 

necessidades supridas pelos seus pais ou responsáveis, ajoelhe-se e agradeça 

a Deus.  

 

Se tiverem mais do que o necessário, compartilhem com os 

necessitados.  

Acumular não vai te levar a lugar nenhum. 

 

 

Vinte e Cinco de Maio 

Encarando os gigantes 

“Não tenham medo deles, pois o Senhor seu Deus, combaterá 

por vocês.” Deuteronômio 3:22. 

 

Em algumas batalhas o povo de Israel teve que enfrentar gigantes 

fortes chamados de emins, eles eram tão altos como os anaquins. Nas terras 

de Amon ainda existiam os refains, mas os amonitas os chamavam de 

zanzumins. É muito “in” para gente não é verdade? 
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Fiquei curioso para saber o tamanho deles e no verso 11, descobri que 

Ogue, rei de Basã, dormia numa cama com quatro metros de comprimento. 

Uau! 

Em nossa caminhada cristã, teremos que enfrentar gigantes. Eles irão 

aparecer para pôr em prova sua fé. Passar o sábado do Enem ou do vestibular 

numa sala até o pôr do sol será um gigante. Não acreditar na teoria da 

evolução e ser chamado de anormal na universidade é outro gigante.  

Permanecer virgem até a lua de mel é mais um “refain” na sua vida. 

Ter uma namorada só enquanto seus colegas adventistas resolvem ficar é 

mais um gigante. Não beber, não fumar, não se drogar, não curtir 

pornografia, não se deliciar nos prazeres do pecado são gigantes que virão. 

Quando os gigantes chegarem, lembrem-se do verso de hoje. Deus vai 

combatê-los por você, mas você terá que permitir.  

Deus respeita sua vontade. Ele te criou livre. 

 

 

 

 

 

Vinte e Seis de Maio 

Perto de nós 

“Nenhuma outra nação tem um deus que fique tão perto de seu 

povo, como o Senhor nosso Deus fica perto de nós. Ele nos ouve 

todas as vezes que pedimos a sua ajuda.” Deuteronômio 4:7 

 

Moisés continua seus discursos e escreve esse lindo verso de hoje. 

Moisés sabia realmente do que estava falando, pois Deus se fez presente por 

várias vezes, dirigindo, guardando e amparando o povo de Israel. 
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Ter um Deus que fica perto de nós faz toda a diferença em nossa 

caminhada neste mundo. Fico imaginando as religiões não cristãs cujos 

fundadores ou deuses já morreram, e vejo seus seguidores indo a templos e 

adorarem as imagens deles. Eles vão lá, adoram, tem seus momentos 

espirituais, mas o deus deles não está perto. O deus ou deuses estão mortos 

e mesmos os silvícolas, que adoram o sol, ou um Tupã distante não tem a 

menor ideia do que é ter um Deus perto deles. 

 

Quão bom tem sido para sua vida adolescente ter um Deus perto. 

Quantos adolescentes que estudam em nossos internatos, cujos pais não estão 

perto, devem sentir uma saudade diária deles!  

 

A Palavra de Deus te deixa de presente o verso de hoje. Seu Pai 

celestial está perto.  

Tome tempo com o Pai do céu. Ele te ama. 

 

 

 

 

Vinte e Sete de Maio 

Não se esqueçam da aliança 

“Tenham o cuidado de não esquecerem a aliança que o Senhor 

nosso Deus fez com vocês” Deuteronômio 4:23. 

 

Tão logo um adolescente descola uma garota para ser sua namorada, 

ele que já está trabalhando, traz prontinha a aliança de compromisso. Ter um 
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namorado (a) na adolescência para muitos adoles é o topo, mas ter um 

namorado com aliança aí é o Everest – o topo do topo. 

 

Moisés deixa um recadinho para seu coração adolescente hoje. Ele não 

nós dá uma ordem, ele só nos pede para não nos esquecermos da aliança com 

a Trindade.  

 

Estou em plena sexta-feira, dia sete de dezembro de 2012, escrevendo 

esta meditação e tenho uma mala de viagem me lembrando de que daqui a 

quatro horas estarei viajando para a praia de Itapoá em Santa Catarina. Lá 

encontrarei amigos como o Arthur e Vanessa que são pais das lindas Gabriela 

e Isabela.  

 

Vamos abrir a Palavra de Deus, comer, orar, louvar e vamos ter o dia 

do reencontro. Adoles que se perderam no caminho serão chamados a reatar 

a aliança com Deus.  

 

Se você não se perdeu na adolescência agradeça a Deus por isso. Se 

você está afastado dos caminhos de Deus o verso de hoje foi escrito para 

você.  

 

 

Vinte e Oito de Maio 

Deus Único 

“Fiquem sabendo agora e nunca esqueçam isto: somente o 

Senhor é Deus, lá em cima no céu e embaixo na terra.” 

Deuteronômio 4:39. 
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É muito fácil para vocês, adolescentes adventistas do sétimo dia, que 

tiveram o privilégio de terem pais também adventistas, acreditarem num 

Deus único e soberano. Moisés estava lembrando ao povo como eles eram 

privilegiados pelo fato do Deus deles ter falado do meio do fogo, de ser o 

único entre todos os deuses que tinha tirado o Seu povo do meio de outras 

nações. 

 

 O Deus deles era o único que os tinha feito passar por pragas, guerras, 

batalhas e milagres e os tinha feito saírem vitoriosos. Deus os tinha feito 

participantes disso tudo para mostrar ao Seu povo que eles tinham um Deus 

único que não os abandonariam. 

 

Na adolescência da tua vida, o inimigo da tua alma irá tentar te seduzir 

e te iludir com os falsos e luminosos deuses. Por trás de toda a idolatria do 

mundo, não existe nenhum deus que mereça sua adoração. 

 

Trabalho vira deus para muitos, futebol é o deus de outros, comer é o 

preferido de milhões, redes sociais, filmes e internet são deuses idolatrados, 

amados e reverenciados.  

 

Quanto tudo isso for sendo realidade na sua vida, lembre-se do verso 

de hoje: Somente o Senhor é Deus. Deus não é maravilhoso? E Ele é meu, é 

seu. Único e soberano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adole Brasil 

Quarta Semana 
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Vinte e Nove de Maio 

Lei no Braço e Lei na Testa 

“Amarrem essas leis nos braços e na testa para não as 

esquecerem.” Deuteronômio 6:8. 

 

Descreva aqui a sua 

 Semana com Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

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

___________________________ 

editadole M 
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Fico imaginando as inúmeras leis que acompanharam toda a trajetória 

do povo de Israel em sua caminhada nesta terra. Eram leis cerimoniais, de 

saúde, de partilha de bens e etc. O mundo do direito aprendeu muito com as 

infinitas leis que Deus deu ao povo de Israel, através de Moisés, e para que 

o povo não se esquecesse de ensiná-las aos seus filhos, eles foram orientados 

a amarrar essas leis nos braços e testas. 

 

Não devia ser nada fácil à vida de uma adolescente judia indo para a 

escola com pedaços das leis pendurados nos braços e na testa. 

 

Nós, adolescentes adventistas do sétimo dia, vivemos num momento 

crítico da história deste mundo onde tanto ricos como pobres, poderosos ou 

simplórios, não estão nem aí para leis e muito menos para a lei de Deus. 

 

No capítulo cinco, Moisés exorta o povo de Deus a guardar as leis no 

coração. Graças a Deus e ao Seu filho Jesus que nos libertou das 

formalidades do passado.  

 

Guardar a lei de Deus no coração é muito melhor do que andar com 

pedaços dela no braço e na testa.  

 

Obrigado Senhor por tornar nossa caminhada nesta terra mais fácil. O 

sangue de Jesus nos libertou. 

 

Trinta de Maio 

Deus não se cansa de amar 

“Ele continua a amar, por mil gerações, aqueles que o amam e 

obedecem aos seus mandamentos.” Deuteronômio 7:9 
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Fico refazendo meu ano bíblico diariamente para buscar na Bíblia 

algum verso que seja a sua meditação do dia. Quando me deparei com esse, 

não tive como não lembrar uma música que tem exatamente o título de hoje. 

 

Na adolescência começa a vida amorosa de muita gente. Quem tem 

entre 13 e 17 anos, sabe muito bem que ficamos contemplando e admirando 

outros adolescentes de nossa idade e muitas dessas olhadas e paqueras tem 

um triplo objetivo: namorar, namorar e namorar. Como adolescentes querem 

ter namorada (o)!  

 

Como a adolescência é a fase do aprendizado, às vezes o namoro fica 

tão curto que você nem pode dizer direito se o que houve entre vocês foi 

namoro. 

 

Ao contrário de namoros imaturos e passageiros da adolescência e 

mesmos os da juventude, o verso de hoje foi escrito em Deuteronômio para 

te lembrar de hoje e sempre que, apesar de você pensar que está sozinho, 

apesar de tentar e não conseguir alguém sequer para conversar e te ouvir, 

nem que seja por minutos, o nosso Deus continua te amando, te ouvindo, te 

respondendo e continua torcendo para que você o ame também.  

 

É verdade plena. Deus não se cansa de te amar. 

 

 

Trinta e Um de Maio 

O povo mais abençoado do mundo 

“Vocês serão o povo mais abençoado do mundo.” Deuteronômio 7:14 
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Que tal pertencer a esse povo? Com quem vou ter que me aparentar 

no futuro para fazer parte dessa família? Tem algum requisito que preciso 

cumprir para fazer parte desse grupo? 

 

Para pertencer a esse povo, a condição primordial era obedecer às leis 

de Deus. Deus sempre teve, tem e terá bênçãos para obedientes. 

 

Vocês adolescentes adventistas do sétimo dia irão conviver com 

adolescentes cristãos de outra denominação religiosa e eles irão repetir o que 

aprenderam com seus pais, que a lei de Deus foi abolida, então você poderá 

defender o caráter eterno da lei de Deus mediante argumentos simples e esse 

verso sobre a bênção de Deus para Israel pode provar isso. 

 

Como podemos hoje fazer parte do Israel espiritual, uma vez que a 

nação israelita não aceitou o sacrifício de Jesus para a remissão de seus 

pecados? Quando Jesus morreu e foi rejeitado, Ele começou uma grande obra 

de juntar entre todos os povos e raças, um povo que obedeça a Sua Lei e O 

ame.  

 

Jesus virá buscar esse povo e se for da Sua vontade, estaremos vivos 

e faremos parte desse povo mais abençoado do mundo.  

 

Um povo que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adole Brasil 

Valores E ternos 


