
ROBINSON HUGUENIN AMORIM 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adole Brasil 

Valores E ternos 

Julho - 2018 

editadole M 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Adole Brasil 

Diagramação e Imagens: Marcelo Milani 

 O E-book “Valores Eternos – Julho 2018”  de Robinson 
Huguenin Amorim está licenciado com uma Licença Creative 

Commons - Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 
Internacional 

Mais Detalhes: Nossa Licença 

Valores Eternos 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/choose/www.robinsnamorim.com.br
http://creativecommons.org/choose/www.robinsnamorim.com.br
http://creativecommons.org/choose/www.robinsnamorim.com.br
http://creativecommons.org/choose/www.robinsnamorim.com.br
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://robinsonamorim.com.br/projetos/lincensa-creative-commons/
http://robinsonamorim.com.br/projetos/lincensa-creative-commons/


ROBINSON HUGUENIN AMORIM 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baixe o arquivo PDF no link 

http://issuu.com/bibliotecaadole 

Imprima o arquivo para usá-lo na 

cabeceira da sua cama ou levar 

onde quiser 

Leia também em seu 

computador e outros 

dispositivos móveis no formato 

PDF ou Revista Digital   

1 

3 

2 

4 

Sua revista digital está mais 

interativa! Procure pelos links 

que vão te levar a muitas 

surpresas... 

Como Usar Sua Meditadole 

Leia sua 

Meditadole 

Agora 
mesmo! 

BAIXE AQUI 

http://robinsonamorim.com.br/adole/meditadole/
http://issuu.com/bibliotecaadole
http://robinsonamorim.com.br/adole/meditadole/
http://robinsonamorim.com.br/adole/meditadole/
http://robinsonamorim.com.br/adole/meditadole/
http://robinsonamorim.com.br/adole/meditadole/
http://robinsonamorim.com.br/adole/meditadole/
http://robinsonamorim.com.br/adole/meditadole/
http://robinsonamorim.com.br/adole/meditadole/
http://robinsonamorim.com.br/adole/meditadole/
http://robinsonamorim.com.br/adole/meditadole/
http://robinsonamorim.com.br/adole/meditadole/


ROBINSON HUGUENIN AMORIM 4 

 

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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A Pureza 

 

Está Página Possui Links 

Especiais – Encontre-as! 

 

 

Pureza! 
 

 “Como purificará o jovem o seu 

caminho? Observando-o de acordo 

com a tua palavra” (Salmos 119:9). 

https://www.bibliaon.com/pureza/
https://www.youtube.com/watch?v=8Tb-zg18dqE
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Valores Eternos 

PUREZA 

Não adulterarás. Êxodo 20:14  

Nossas meditações introdutórias deste ano estão falando de princípios inegociáveis da lei de Deus.  Vivemos 

num mundo onde não se valorizam os princípios e muito menos os valores. A grande maioria da 

humanidade é pecadora em sua plenitude e por não conhecerem e muito menos amarem a Deus Pai,  Deus 

Filho e Deus Espírito Santo, vão vivendo da forma que acham por bem viver, não se importando com 

mentiras, corrupção, roubo, inveja, ciúmes, adultério e outros pecados. 

 O princípio da pureza é uma bandeira que precisa estar sempre hasteada no coração dos 

adolescentes de Deus, pois há muito tempo, ela sequer consegue ser levantada no coração dos adolescentes 

que não pertencem ao Senhor. Em pleno século XXI, um adolescente de Deus se manter puro, no meio dos 

adolescentes do mundo é um verdadeiro desafio que só se consegue vencer pela graça de Jesus. 

Humanamente falando é quase impossível  você se manter puro, mas quando adolescentes de Deus se 

conectam a videira de Deus que é Jesus, aí sim é possível tornar-se um vencedor. Se em algum momento de 

sua vida, você  ceder à tentação e confiar na sua própria força, tenha a absoluta certeza de que você cairá. 

 Ao ler o mandamento sobre o adultério, talvez você adolescente pense que este seja um 

mandamento fácil de ser guardado, pois só adultera quem é casado e você talvez sequer tenha idade para 

namorar. Mas será que não adulterar está limitado ao ato sexual ilícito somente entre pessoas casadas? 

Quando adolescentes solteiros tem relações sexuais antes de entrarem para o sagrado relacionamento do 

matrimonio, na casa de Deus, na presença de Deus, com seus pais e amigos, estão cometendo o pecado da 

fornicação ou seja, adultério para solteiros. A questão da pureza é tão profunda que a internet, os filmes, os 

noticiários, a televisão, o cinema, o teatro e a pornografia trabalham juntas, liderados pelo nosso arqui-

inimigo Satanás e seus anjos, com objetivos claros e definidos para derrubar qualquer adolescente de Deus 

que queria se manter puro diante do Senhor. 

 Para que você entenda de uma vez por todas que o adultério não é somente o ato em si, veja o 

comentário de Ellen White, profetiza da Igreja Adventista do Sétimo Dia,  escrevendo sobre o assunto: "Este 

mandamento proíbe não somente os atos de impureza, mas pensamentos e desejos sensuais, ou qualquer 

prática com a tendência de os excitar. A pureza é exigida na vida exterior, mas nos intuitos e emoções secretos 

do coração. Cristo que ensinou os deveres impostos pela lei de Deus, em seu grande alcance declarou ser o 

mau pensamento ou olhar tão verdadeiramente pecado como o ato". Patriarcas e Profetas página 308. 

 Os adolescentes de Deus tem uma batalha difícil para se manterem puros. O segredo do sucesso é 

estarem diariamente ligados a videira verdadeira que é Cristo Jesus. Se algum pensamento impuro chegar, 

expulse-o em nome do Senhor Jesus Cristo! 

 Robinson H. Amorim 

/adolebrasil 
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Primeiro de Julho 

Quão grande é o meu Deus 

O Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu 

nome em toda a terra. Puseste a tua glória sobre 

o céu. Salmos 8:1. 

 

O tema de hoje é uma música que o Ministério Chama Coral, 

que faz parte da minha igreja do Portão em Curitiba, Paraná, tem em 

seu maravilhoso repertório. 

Sempre fico emocionado quando, em pleno século 21, vejo de 

120 a 140 jovens, adolescentes, crianças e adultos, entrarem, 

ocuparem as cadeiras negras que ficam a direita e a esquerda da 

plataforma e quando o maestro Kleber começa a tocar, esta galera de 

Deus canta, mas canta muito, louvando e engrandecendo o nome do 

nosso Deus soberano, supremo Criador dos Céus e da Terra e nosso 

Salvador. 

Leia cada palavra do Salmo oito e delicie-se com o verso três. 

Na adolescência temos algo que na vida adulta quase não podemos 

apreciar que é o tempo. Tome tempo para apreciar a beleza do céu, da 

lua, das estrelas e do mar. Curta cada detalhe da criação divina. 

Estou de férias com minha família em uma das várias praias da 

Ilha Grande no Rio de Janeiro. Andei de barco, vi tartarugas, lindos 

peixes azuis e de brinde, tem um pé da minha manga preferida na 

pousada. Todo dia caem várias. Deus manda o vento, eu vou lá e 

colho.  

 

Quão grande é o meu Deus. Obrigado Chama Coral! 
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Dois de Julho 

O Deus da Justiça 

Ele mesmo julgará o mundo com retidão e 

governará os povos com justiça. Salmos 9:9. 

 

Pelo fato de terem pouca idade, vocês adolescentes não conseguem 

mensurar o mundo cruel e injusto que é o planeta em que vivemos. 

Desde que Satanás adicionou a Terra como seu navegador preferido, 

contemplamos diariamente muitas injustiças. Nascem crianças que nunca 

conhecerão seus pais, adolescentes são encaminhados à prostituição pelos 

próprios pais, meninas engravidam dos próprios padrastos aos doze anos de 

idade, outras engravidarão aos treze anos e o namorado lindinho e gato que 

prometeu juras de amor com toda a sabedoria dos seus 14 anos nunca mais 

irá aparecer.  

Milhares e milhares de adolescentes no mundo não comerão hoje, nem 

amanhã e nem depois de amanhã e se ajuda internacional não chegar eles 

tem data marcada para morrer. 

Mas se Deus é justo porque Ele não resolve tudo mais rápido?  Por 

que tanta demora? Por quê? 

No tempo de Deus, Jesus Cristo descerá dos céus, virá buscar os que 

permanecerem fiéis aos Seus princípios e a Sua Lei. Ele ressuscitará milhares 

de cristãos de todas as épocas. Passaremos mil anos no céu, analisando as 

injustiças cometidas pelos homens e entenderemos melhor o verso de Salmos 

9:9. 
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Três de Julho 

Alerta contra a falsidade 

“Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam 

com lábios lisonjeiros e a língua que fala 

soberbamente.” Salmos 12:2. 

 

Estava lendo o Salmo 12 quando me deparei com esse alerta do 

salmista contra um defeito de caráter muito comum entre as pessoas que 

ainda não entregaram seu coração plenamente ao Senhor. 

 

A falsidade tem uma irmã gêmea que é a hipocrisia e a raiz dessas 

duas plantas é o fingimento. 

 

Você que é adolescente vai aprender na prática que existirão 

pessoas que na sua frente são uma, mas por trás são outras totalmente 

diferentes. Pela frente te elogiam, por trás te detonam. Esses são os 

mentirosos, os fingidos e os hipócritas e todos curtem muito a tal da 

falsidade. 

 

Quando vemos essas pessoas agirem dessa forma, nossa natureza 

carnal e pecaminosa nos levará para a seguinte atitude: fez comigo, vou 

fazer com você. Se agirmos dessa forma nos tornamos, em caráter, pior 

que eles.  

 

Lembro-me de umas das regras mais lindas de relacionamento 

que aprendi com Jesus: “Vence o mal com o bem.” Podemos e devemos 

tratar todos bem. Jesus nos dá esse poder. Não é nada fácil, mas Jesus 

nos dará a vitória.  

 

Vence o mal com o bem. 
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Quatro de Julho 

O constante amor de Deus 

Mas confio no teu constante amor: na sua salvação, meu 

coração se alegra. Salmos 13:5. 

 

Quanto mais eu leio cada verso da Bíblia, mais eu agradeço a Deus 

por ter, a cada dia, o privilégio de abrir Sua Palavra e aprender direto com o 

Autor e nosso Criador. 

 

Vivemos em dias modernos e em nossos relacionamentos entre 

pessoas, sejam amigos ou mesmo parentes, a palavra “constante” parece ter 

sumido do nosso vocabulário. As pessoas não querem mais separar um 

tempo de qualidade umas para as outras.  Muitos adultos modernos casam já 

tendo como certos que não terão filhos e desta forma já se preparam para não 

ter tempo para mais ninguém a não ser eles mesmo. 

 

A ausência de amor constante, paterno e materno, em prol de 

adolescentes tem levado muitos deles a serem expulsos de casa e ficarem 

cada vez mais reféns da droga e do narcotráfico em todas as suas formas. 

Muitos adolescentes preferem ficar a namorar e um dos principais traços de 

caráter de quem fica é a inconstância. 

 

No meio de tanta confusão, o salmista nos alegra dizendo que o amor 

de Deus é constante, contínuo, duradouro, eterno e permanente.  Que bom 

para nossa vida espiritual saber dessa grande verdade. 
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Cinco de Julho 

Não há Deus 

Diz o néscio no seu coração: não há Deus. Salmos 14:1 

 

Se pegarmos o texto fora do contexto, chegamos à conclusão de que a 

própria Bíblia diz que não há Deus. Como sempre temos que ler o contexto, 

o verso de hoje nos diz claramente quem é que diz essa blasfêmia: são os 

néscios, os tolos, os ímpios ou os ateus. 

 

Conheço uma moça ateia. Boa família, boa formação, bom emprego, 

fala dois idiomas, tem um casamento estável, tem seu próprio carro e seu 

bom apartamento, mas não tem Deus em sua vida porque simplesmente ela 

se recusa a acreditar Nele. 

 

Quão diferente é a vida do adolescente adventista do sétimo dia. Mal 

acordamos já ajoelhamos para agradecer a noite, fazemos nosso culto pela 

manhã antes do desjejum, lemos a Bíblia, o Espírito de Profecia, a nossa 

lição da Escola Sabatina, louvamos, oramos e vamos para a luta do dia. 

 

Um dia após o outro comemos, sentimos, vibramos, vivemos, nos 

movemos e existimos de forma alegre, feliz e confiante porque Deus existe. 

Um dia entregamos nossa vida ao Senhor Jesus e hoje nosso prazer é fazer 

Sua vontade.  

 

Que bom não ser ateu. Deus existe e Ele é Tudo para nós.  

 

Feliz dia com nosso Deus. Que seu dia seja abençoado e no final dele, 

você o louve por amá-lo. 
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Seis de Julho 

Nunca seremos abalados 

Quem faz estas coisas nunca será abalado Salmos 15:5 

Que coisas são estas e quem são estes que nunca serão abalados? Em 

nossa caminhada com Deus, tudo o que mais queremos é não cair e não 

sermos abalados. Veja com o salmista a receita do sucesso! 

 

Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo 

monte?  

 

Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e de coração fala a 

verdade.  

 

Aquele que não difama com a língua, não faz mal ao teu próximo, nem 

contra ele aceita nenhuma afronta.  

 

Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas que honra os que 

temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com dano próprio, não muda. 

 

Aquele que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno 

contra o inocente. 

 

Quem faz estas coisas nunca será abalado. 

 

Como vimos adolescentes adventistas, essas são as pessoas que não serão 

abaladas.  
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Sete de Julho 

Três Presentes para você 

A minha alma disse ao Senhor: não tem outro 

além de ti. Salmos 16:1. 

 

O primeiro presente que ganhamos ao ler Salmos 16 é o verso de 

hoje. 

 

Nosso mundo materialista nos empurra para as compras e o 

consumo. Ter coisas que nunca terão utilidade é a alegria de milhões de 

pessoas e fazer dívida para comprá-las é o prazer de outras. O rei Davi, 

forte, poderoso e rico, considerava Deus seu único bem. 

 

O segundo presente é o verso três: Quanto aos santos que estão 

na terra, são eles os ilustres em quem estão todo o meu prazer. Que 

privilégio sermos o prazer de Deus nesta terra. Os santos somos todos 

nós os pecadores que aceitaram a Jesus como Salvador pessoal e 

procuram fazer Sua vontade enquanto estivermos por aqui. Que honra 

para nós, meros mortais, sermos o prazer de Deus nesta terra. 

 

O verso oito fecha o trio de bênçãos para hoje: Tenho posto o 

Senhor continuamente diante de mim. Porque Ele está a minha direita, 

não serei abalado. 

 

Não está bom esse trio de presentes para começar seu dia? Agora 

é louvar, orar, pedir que Deus dirija seu dia e agradecer tudo o que Ele 

irá fazer por você no dia de hoje.  

 

À noite é só você agradecer antes de ir dormir. 
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Adole Brasil 

Primeira Semana 

Descreva aqui a sua 

 Semana com Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

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

___________________________ 

editadole M 
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Oito de Julho 

Dirige os meus passos 

Dirige os meus passos nos seus caminhos, para que minhas pegadas 

não vacilem. Salmos 17:3. 

 

Enquanto somos pequenos cabe a nossos pais uma grande 

responsabilidade que é nos dirigir. Eram eles, nossos avós ou responsáveis 

que nos pegavam pela mão, pegavam no colo, nos davam de comer, nos 

levavam e nos traziam. 

 

Quem teve pais adventistas, que cumpriram bem sua missão, teve 

também, graças a eles, o privilégio de conhecer Jesus e agora, a maioria de 

vocês, se batizou e fez de Jesus seu melhor amigo. 

 

Só que nesta fase da vida, seus pais não irão mais fazer o que faziam 

quando vocês eram crianças. Agora, mais do que nunca, vocês adolescentes 

precisam orar implorando a Deus para que essa verdade bíblica do verso de 

hoje seja uma grande realidade na sua vida. 

 

Eu que já sou adulto e também sou pai, preciso diariamente de 

sabedoria para continuar confiando neste Deus maravilhoso que sempre 

dirige os passos de todos os que confiam Nele. 

 

Quando Deus nos dirige temos a certeza de que Ele não nos levará 

para lugares onde Seu nome não será louvado e honrado.  

 

Feliz dia para você com a companhia maravilhosa do Espírito Santo 

de Deus. 
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Nove de Julho 

Sete virtudes de Deus 

Eu te amo ó Senhor força minha. Salmos 18:1 

 

Precisamos a cada dia de nossa vida, investir mais do nosso escasso 

tempo para conhecer a Deus e amá-Lo mais. Quanto mais conhecemos a 

Deus mais teremos motivos para adorá-Lo e louvá-Lo. 

 

O salmista tinha tanta intimidade com Deus que parece até que o livro 

de Salmos foi escrito para mostrar isso. 

 

Vou escrever o verso dois e você vai achar as sete virtudes que o 

salmista achou em Deus. 

 

O Senhor é meu rochedo, o meu lugar forte, e o meu libertador. O meu 

Deus é minha fortaleza, em quem me refugio. Ele é o meu escudo, a força da 

minha salvação e o meu baluarte. 

 

Para Davi, Deus era rochedo, lugar forte, libertador, fortaleza, escudo, 

força da salvação e baluarte.  Sete virtudes. Sete modos diferentes de exaltar 

o nome de Deus. 

 

Na sua cabeça de adolescente adventista do sétimo dia, quem é Deus?  

Você consegue amar, glorificar, louvar e exaltar o nome do seu Criador 

diariamente em sua vida? 

 Pense nisso. Deus é o que é, e isso é maravilhoso. Ele é único. Não 

tem outro igual. 
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Dez de Julho 

Minha lâmpada 

Tu ó Senhor, manténs acesa a minha lâmpada. O Senhor meu Deus 

transforma as minhas trevas em luz. Salmos 18:28. 

 

Com certeza o salmista não tinha luz elétrica para tornar sua vida mais 

confortável, mas aqui ele escreve agradecendo a Deus por algo tão simples: 

obrigado Senhor por manter minha lâmpada acesa. 

 

Excelente a atitude do salmista nos ensinando a agradecer pelas coisas 

simples. Geralmente só nos lembramos de agradecer a Deus quando Ele nos 

cura de alguma doença, um flagelo em nossa família, uma promoção de 

nossos pais, mas agradecer a Deus pelas pequenas coisas deveria ser um 

hábito a ser incorporado em seu caráter adolescente. 

 

Aquela brisa refrescante durante a caminhada, a água de coco na praia, 

um beijo dos pais antes de sair de casa, um pedaço de bolo fora da hora de 

comer, uma água gelada depois da caminhada, um suco de uva que estava 

escondido no armário da cozinha são exemplos de como pequenas coisas 

merecem nossa gratidão. 

 

Faça sua lista de pequenas coisas que Deus irá fazer por você hoje e 

lembre-se de ir escrevendo. Quando você for dormir pegue a lista e agradeça 

um a um. 

 

 Dessa maneira você não esquece e forma o hábito de agradecer pelas 

pequenas coisas que Ele faz por você. 
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Onze de Julho 

Salmos 19 

Os céus proclamam a glória de Deus. Salmos 19:1 

 

Quem passou por Clubes de Desbravadores sabe esse salmo de cor ou 

pelo menos os primeiros versos. Não   tem como   progredir nas classes de 

desbravadores sem decorar tais versos. Esse salmo exalta nosso Deus 

Criador e não tem como não conhecermos. 

 

No final do ano de 2012, vi um documentário fantástico sobre 

astronomia e vi a mensagem de um pastor não adventista exaltando as 

belezas do mundo em que vivemos. 

 

Vi inúmeras fotos da terra, das galáxias, das estrelas, das constelações, 

dos inúmeros sois que existem, das estrelas que tinham acabado de nascer 

graças ao maravilhoso poder de um Deus Criador. 

 

Ao ver aquele pastor não adventista pregando sobre o Salmo 19, fiquei 

extremamente grato ao meu Deus por Ele ser um Deus Criador. Saber que a 

cada dia o nosso Deus tem um universo inteiro em Sua mão é de arrepiar! 

 

Sou um criacionista convicto e nunca perdi meu tempo em discussões 

com evolucionistas. 

 

 Eu e você, um adolescente adventista do sétimo dia, acreditamos num 

Deus Criador do céu e da terra e isso nos basta. 
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Doze de Julho 

Palavras Agradáveis 

Sejam agradáveis as palavras de minha boca e 

meditação de meu coração, perante a tua face, ó 

Senhor rocha minha e redentor meu. Salmos 19:14 

Vivemos num mundo onde todos querem falar e nesse afã de falar, 

vemos pessoas cada vez mais dispostas a revelar sua vida íntima em ônibus, 

aviões, metro, trens, nas ruas, escolas, trabalho, na igreja e o mais conhecido 

de todos que é o Facebook. 

Muitos adolescentes tímidos preferem falar pouco. Outros com sérios 

problemas de comunicação com seus pais, depois de tanto falar e não serem 

ouvidos por eles se trancam em seu mundo e não falam quase nada. 

O salmista nos aconselha a falar palavras agradáveis e entre elas estão 

os elogios sinceros, as palavras verdadeiras e os conselhos que irão ajudar 

nosso próximo.  

Um bom dia, um feliz sábado, estou orando por você, só liguei para 

dizer que te amo, são exemplos de palavras agradáveis e podemos abusar em 

usá-las. 

Bons pensamentos também agradam ao Senhor. Boa leitura. 

Concentrar nossa mente em coisas que enalteçam ao Senhor. Parece fácil, 

mas não é. E por isso peçamos a Deus mais essa benção. 

 Bom dia para você. 
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Treze de Julho 

Carros e Cavalos 

 Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas 

nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. 

Salmos 20:7. 

 Sempre que leio esse verso penso nas pessoas ricas, ou que se passam 

por ricas, que vão aos jóqueis clubes para apostar suas economias em patas 

de cavalos. 

 Podemos quase afirmar que todas têm algo em comum: são todos 

viciados em ganhar dinheiro. 

 Jogar é um vício cruel, pois quem joga e ganha, quer ganhar mais e 

quem perde sonha em recuperar o que perdeu e ganhar o que os outros têm 

na mão. Nesse circuito de jogatinas quem sempre ganha são as casas de 

apostas, as loterias e os donos dos ambientes em que se joga como os 

cassinos. 

 As máquinas de jogos são manipuladas eletronicamente para quase 

nunca lhe dar o que promete e dessa forma o jogo é um excelente negócio 

para os donos e péssimo para jogadores. 

 Como adolescentes adventistas não precisamos nos enveredar pelo 

mundo do carteado, baralho, sinuca em bar, loteria esportiva, corridas de 

carros, cavalos ou qualquer outro jogo. 

  Estudar na adolescência, trabalhar na juventude para ter bens nesta 

terra e honrar ao Senhor com a nossa fidelidade. 

Sucesso tem a ver com trabalho e não com jogo. 
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Quatorze de Julho 

Deus que me conhece 

 Sobre ti, fui lançado desde a madre, tu és o meu 

Deus desde o ventre de minha mãe. Salmos 22:10. 

 Um dos grandes privilégios que nós cristãos adventistas do sétimo 

temos é poder acreditar plenamente na Palavra de Deus. Deus nos deixou 

Sua Palavra para iluminar nossa caminhada nesta terra. 

 Na adolescência temos uma visão limitada da vida. Não vivemos o 

suficiente para conhecer os fatos, a história, nossas reações, gostos, sonhos 

e desejos.  A adolescência tem que ser entendida como uma grande obra em 

construção: você constrói seus hábitos de vida familiar, de estudo, de 

alimentação, de devoção pessoal, de relacionamentos, de amizade, de uso do 

tempo e etc. 

 Imagine apenas por um momento se a Bíblia fosse suprimida da 

história da humanidade. Muitos de nós perderíamos o elo de nossa vida que 

é a nossa origem. Fico imaginando quantas adolescentes terão filhos que 

nunca conhecerão seus pais. Milhões de crianças nascem e nunca serão 

amadas de verdade, nem por seus pais e nem por suas mães. 

 O verso de hoje não te deixa órfão. Deus é nosso Deus desde quando 

estávamos no ventre de nossa mãe. Deus já nos conhece lá atrás. Deus viu 

você nascer e Ele cuida de você até hoje. Você tem um Pai celeste.  

 

Curta hoje e cada dia esta sua origem divina. 
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Adole Brasil 

Segunda Semana 

Descreva aqui a sua 

 Semana com Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

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

___________________________ 

editadole M 
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Quinze de Julho 

O Senhor é meu Pastor 

O Senhor é meu pastor, nada me faltará. 

Salmos 23:1. 

 Um presente maravilhoso que recebemos como cristãos foi a certeza 

que a Palavra de Deus nos dá, que Jesus Cristo veio a esta terra para nos 

revelar o Pai. 

 O ministério de Jesus em prol da humanidade era uma extensão do 

amor de Deus. Quando Jesus andava, curava, pregava, orava, intercedia era 

como se o amor do Pai fluísse através do Filho em prol de pecadores 

necessitados. 

 

 Muitos adolescentes cristãos ainda não aprenderam a conhecer a 

Jesus como seu pastor. Muitos não querem aprender as suas verdades 

contidas na Bíblia e dessa forma todas as suas dúvidas espirituais ao invés 

de serem dirimidas pela Palavra de Deus, são transferidas para pastores 

humanos que, na maioria das vezes, omitem verdades claras e conseguem 

que suas ovelhas fiquem dependentes de seu conhecimento. 

 

 Como adolescentes adventistas do sétimo dia temos o privilégio de 

ter o Senhor como nosso pastor. Pastor e ovelhas precisam de tempo para 

se conhecer e nossas dúvidas são dirimidas pela Palavra de Deus. Curta a 

oração, o louvor e a Palavra de Deus. 

 

 Todos esses momentos são de convívio com o nosso Pastor. 
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Dezesseis de Julho 

Nada nos faltará? 

O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. 

Salmos 23:1. 

 Nossa cabeça adolescente funciona assim quando lemos este verso: 

ainda não tenho o celular dos meus sonhos, muito menos consigo estudar no 

melhor cursinho da cidade, não tenho televisão a cabo, não tenho sequer uma 

roupa e nem relógio de marca, então esse verso não serve para mim. 

 Adultos que querem duvidar de Deus pensam assim: não tenho a casa, 

nem o carro, nem casa de praia e nem o iate dos meus sonhos e então esse 

verso não serve para mim. No mundo materialista que vivemos é normal que 

pensemos assim, pois tudo gira em torno de dinheiro, propaganda e consumo. 

As empresas giram em torno do trio acima. 

 Quando penso em Deus e em Jesus como pastores da minha vida, 

acredito firmemente que minhas necessidades materiais serão supridas.  

Agradeço a Deus, pois nunca faltou perdão para meus pecados, nem 

ouvido para minhas preces. Jesus cumpriu Sua missão, veio me salvar, vai 

voltar para me resgatar, o Espírito Santo me orienta diariamente, curto a 

Bíblia, o louvor e a oração diariamente.  

Tenho vida, saúde, paz e proteção divina. Deus me deu uma família 

para amar e cuidar, de brinde me deu uma igreja para servi-Lo, irmãos de fé 

e ainda a humanidade toda para demonstrar e falar de Jesus. 

Não tenho falta de mais nada.  
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Dezessete de Julho 

Pastos Verdejantes 

Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me 

mansamente a águas tranquilas. Salmos 23:2. 

Que privilégio saber que somente Ele é o nosso pastor, que 

nada nos falta e que Ele nos conduz para lugares de descanso com 

pastos verdejantes. 

A maioria dos adolescentes nasce e cresce num mundo de 

quatro paredes, tijolos, concreto, ferro, canos e parte elétrica. 

Moradas modernas de alto padrão ainda tem piscina, sauna, 

quadras de esporte e salas de descanso.  

Apesar de todo luxo, milhares de adolescentes não sabem o 

que é sair com a família num sábado à tarde, pegar uma toalha, uma 

garrafa de água, irem para um parque e juntos sentarem numa 

grama verdinha, olhando o lago de águas mansas e calmas. No 

meio da cesta de piquenique sempre sobra restos de pão para 

alimentar peixes e pardais. 

 Todos têm tempo de falar o que querem, todos podem ouvir, 

caminha-se no parque, paramos para agradecer a Deus pela família, 

pelas bênçãos materiais e principalmente pelas espirituais. 

Agradecemos pela graça maravilhosa que nos salvou, por Jesus ser 

nosso Salvador e saber que um dia Ele virá nos buscar. 

Acabei de ter um sábado assim. Lembrei-me do verso de hoje.  

Seu próximo sábado pode ser assim. Faça planos com sua 

família para isso. 
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Dezoito de Julho 

Alma refrigerada 

Refrigera-me a alma. Salmos 23:3 

Posso quase afirmar que todos os adolescentes adventistas do 

sétimo dia conhecem a história da criação. Deus fez Adão do barro, 

soprou nele o fôlego da vida e o homem se tornou uma alma 

vivente. Não podemos confundir. A Bíblia não diz que o homem 

tem uma alma e sim que ele é uma alma vivente. Ele é uma pessoa 

criada à imagem e semelhança de Deus. 

O ano de 2013 começou extremamente quente e quem pode 

pagar um acréscimo na sua conta de luz não abre mão do ar 

condicionado que refrigera, refresca, resfria o ambiente quente e 

nos dá uma sensação enorme de bem estar. 

Nossa vida nesta terra tem sido cada dia mais difícil. O 

pecado em suas múltiplas formas tem atacado os adolescentes, 

jovens, adultos e idosos, milhões de pessoas não sabem que O 

único que é capaz de refrigerar nossa alma é o Senhor Jesus. 

No meio de uma vida cada vez mais quente e pesada com o 

fardo diário de escola, cursinho, inglês, natação, vestibular, 

pressão, prova, trabalho, estágio e tanto agito da adolescência, 

precisamos aprender a orar como o salmista: Senhor refrigera a 

minha alma. Alivia o meu fardo. Refresca os meus caminhos. 

Torne minha vida mais tranquila. Obrigado por me ouvir. Amém. 
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Dezenove de Julho 

Veredas da Justiça 

Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do 

seu nome. Salmos 23:3. 

A mais conhecida versão da Bíblia, traduzida pelo padre João 

Ferreira de Almeida nos deixa esse lindo verso três de Salmos vinte 

e três. 

Mas o que são veredas? Você que é adolescente   

provavelmente nunca ouviu falar em vereda e ninguém te mandou 

ir até a vereda X e de lá trazer uma folha ou ir comprar algo no 

supermercado que fica na vereda Y. 

Veredas são caminhos e o salmista pede que o Senhor o guie 

por amor do nome DELE em caminhos de justiça. 

Ontem fui surpreendido pelo professor Carlos, da cidade do 

Recife, me ligando dizendo que seu filho adolescente havia 

passado em quatro vestibulares de Medicina e todos em 

universidades federais. Que benção não é verdade? 

A universidade é um caminho a ser trilhado por você 

adolescente e lá o seu testemunho de um cristão genuíno vai 

transformar o caminho pedregoso da faculdade numa vereda de 

justiça. 

 Por amor do nome de Deus todos os nossos caminhos podem 

se transformar em caminhos de justiça.  

Entrega teu caminho ao Senhor, confia Nele e o mais Ele fará. 

Salmos 37:5. 
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Vinte de Julho 

Adolescentes no vale da sombra da morte - I 

Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, 

não temerei mal algum. Salmos 23:4. 

Nunca havia pensado nisso, mas se a morte é algo ruim, a 

sombra dela não deve ser nada boa. 

Você é adolescente ainda, mas permita-me perguntar se você 

já sentiu a morte bem perto de você. Quem sabe Deus te livrou de 

um acidente de carro, de ônibus, de um atropelamento. Quantos de 

vocês já não viram bem de perto o cano de uma arma e para evitar 

morrer tiveram que se livrar de celular, relógio, carteira e dinheiro? 

Aconteceu em Salvador, na Bahia. Tinha recebido mais um 

convite para fazer um Adole em Salvador e na sexta, quando um 

pastor distrital   descobriu que eu estava na cidade, me ligou 

perguntando se eu não podia falar naquela sexta à noite para os 

adolescentes dele durante um encontro num sítio. 

Quando chegamos ao sítio, esse pastor que me convidou, 

estacionou o carro e ao sairmos quatro bandidos armados disseram: 

“É um assalto. Ajoelhados e mãos na cabeça” Enquanto fazia o que 

me mandavam fiquei pensando no que de ruim poderia acontecer 

ali. O ônibus dos adolescentes foi interceptado pelos bandidos e o 

que aconteceu comigo? 

 Não deixe de ler a de amanhã, pois eu continuo. 
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Vinte e Um de Julho 

Adolescentes no vale da sombra da morte – II 

Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, 

não temerei mal algum. Salmos 23:4. 

Três desses criminosos renderam um a um. De cada adolescente 

que ia saindo do ônibus, seus celulares, carteira, dinheiro e relógios 

mudavam de mãos rapidamente. 

 

Depois que os assaltantes viram que eu ajoelhei, me tiraram dessa 

posição, me permitiram sentar e pude ver a expressão de horror e medo 

no rosto de cada adolescente. A maioria era bem pobre e mesmo pobres 

tiveram que ser humilhados e ameaçados. 

 

Depois, todos os bandidos pegaram suas armas e ameaçaram 

matar quem não tivesse dado tudo o que tinha. Lembrei-me do verso de 

hoje e perguntei ao meu Deus: O Senhor quer que eu morra em missão? 

Longe de minha família? Não vou ver minhas filhas crescerem e nem 

se casarem? Esses adolescentes merecem passar pelo vale da sombra da 

morte? Vou sair vivo dessa? 

 

O pastor deu a chave de seu carro para os bandidos e se ofereceu 

para tirá-los dali. Perdi todo o dinheiro que tinha: quatro reais. Agradeci 

imensamente ao meu Deus por me dar mais uma chance de viver.   

 

Repensei minha vida espiritual, material e lembrei-me que não 

preciso temer mal algum, pois o Senhor está comigo.  

 

Não é fácil passar pelo vale da sombra da morte. 

Mas temos sempre que confiar no Senhor. 

Feliz dia para você! 
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Descreva aqui a sua 

 Semana com Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

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

___________________________ 

editadole M 

Adole Brasil 

Terceira Semana 
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Vinte e Dois de Julho 

Bondade e Misericórdia 

Bondade e misericórdia certamente me 

seguirão todos os dias de minha vida. Salmos 

23:6 

Quanto mais investimos tempo em conhecer a Deus e Sua 

Palavra, mais ficamos agradecidos pelas palavras inspiradas dos 

escritores bíblicos. 

Vivemos num mundo governado pelo príncipe das trevas e 

basta acessar a internet para vermos manchetes de sequestros, 

assaltos, mortes, violência, tiros, sangue, estupros e etc. As 

profecias bíblicas se cumprem, o Espírito Santo de Deus continua 

sendo menos buscado pela humanidade, os sinais dados pelas 

fomes, tempestades, tsunamis, maremotos, terremotos se 

intensificam e um misto de medo do futuro acaba invadindo sua 

vida adolescente. 

Imagine-se morando no mesmo palácio do rei Davi. Tudo 

tranquilo de manhã e de tarde, outro país declara guerra a Israel e 

lá vai o rei Davi liderar seu povo para mais uma batalha.  A vida 

era uma guerra só. Era uma briga diária para permanecer vivo. 

Muitos adolescentes têm uma vida de lutas e batalhas cruéis. 

Muitos dormem nas ruas, outros comem sobras do lixo, outros são 

mortos vivos, pois o crack já ganhou a batalha e outros são 

assassinos profissionais. 

Que a cada dia que você, adolescente adventista do sétimo 

dia, acordar lembre-se do Salmos 23:6 e seja grato a DEUS por 

isso. 
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Vinte e Três de Julho 

Eternamente com Deus 

E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Salmos 23:6 

 

Que hábito bom você que ainda está na adolescência pode 

curtir, pois muitos, mas muitos cristãos de todas as idades não 

querem mais saber de igreja. 

 

Muitos adventistas do sétimo dia aceitam ser adventistas no 

sétimo dia e nossas igrejas só lotam no sábado de manhã. Fico 

imaginando pelo que esses cristãos estão trocando seus preciosos 

momentos com Deus na Sua casa? Serão as novelas, os filmes, o 

noticiário, o futebol, a internet ou a mídia do mal? 

 

Milhares e milhares de pais adventistas do sétimo dia estão 

criando seus filhos sem os levar à igreja na quarta feita e no 

domingo à noite e nem é preciso dizer que culto dos jovens no 

sábado à tarde virou lenda do passado em muitas de nossas igrejas. 

 

Assim como o rei Davi, você e eu podemos sonhar em morar 

na casa do Senhor por longos dias. Para isso acontecer precisamos 

nos acostumar ir à casa de Deus e nos esbaldar com os presentes 

que só ganhamos lá: esperança, fé, orações, milagres, ânimo, 

louvor, santa ceia, paz interior, batismos e almas sendo salvas.  

 

Que possamos amar estar na casa do Senhor. Bom dia para 

você que pode escolher ir à casa de Deus hoje. 
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Vinte e Quatro de Julho 

Pecados da Adolescência 

Não te lembres dos pecados da minha mocidade, 

nem das minhas transgressões. Salmos 25:7. 

A adolescência é o período de tempo em que começamos a 

descobrir e a conhecer o que é realmente a vida. Lembro-me do 

primeiro aniversário que fui à casa de uma amiga de prédio e de 

brincadeiras de rua. Tinha treze anos e meu pai fez alerta contra 

álcool e cigarro.  

No auge da festa vi meninos da mesma idade que eu 

aprendendo a fumar e outros se iniciando no consumo do álcool. 

Estão aí dois dos grandes pecados que fazem parte da vida de 

milhões de adolescentes. Muitos adolescentes cristãos, 

infelizmente, embarcam nesses caminhos por mera curiosidade e 

muitas vezes não voltam de lá. 

Hoje temos a desgraça da pornografia a um clique do mouse. 

Temos o excesso de tecnologia que atrapalha nossa adoração 

dentro da casa de Deus. Temos um câncer chamado indiferença 

para com a devoção pessoal e com todo o trabalho sagrado que 

fazemos dentro de nossas igrejas. O sexo antes do casamento é um 

pecado da mocidade e quantos milhões o experimentaram somente 

para se arrependerem depois que contraíram doenças sexuais. 

Que o Senhor te perdoe e te ajude a abandonar os pecados da 

adolescência. 
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Vinte e Cinco de Julho 

O Senhor é a minha luz 

“O Senhor é a minha luz e minha salvação, a quem 

temerei” Salmos 27:1. 

Não é do seu tempo de adolescente, mas foi do meu, e nunca 

mais consigo ler Salmos 27 verso 1 sem lembrar de um dos mais 

lindos hinos do quarteto Arautos do Rei. Tive o privilégio de 

frequentar a igreja do Botafogo, no Rio de Janeiro, nos áureos anos 

em que a Voz da Profecia estava por lá e dessa forma pude ver 

inúmeras vezes as diversas formações do quarteto. 

Quer presente melhor de Deus para nós, do que Jesus, Seu 

Filho, para ser a nossa luz e a nossa salvação? Pare agora para 

pensar como você, que é um adolescente e ainda por cima 

adventista do sétimo dia, foi abençoado em poder aceitar a salvação 

que veio de graça, sem que  precise fazer outra coisa senão aceitar 

o sacrifício de Jesus na cruz por você. 

Junto com a sua salvação veio a luz. Luz das verdades 

bíblicas, luz do espírito de profecia, luz dos louvores sagrados, luz 

dos ensinos sábios que seus pais lhe dão. Quanta luz vem do trono 

celestial através de sermões, apelos, mensagens especiais feitas 

somente para atingir seu coração adolescente. Você não precisa 

viver na escuridão, pois Jesus e Sua Palavra são luz. 

Luz e salvação. Duas palavras que podem bem definir quem 

é Jesus para mim e para você.  
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Vinte e Seis de Julho 

Para que igreja? 

Uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei: que possa morar na casa 

do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a 

formosura do Senhor e aprender no seu templo.” Salmos 27:4. 

Como você já leu algumas meditações atrás, foi de Deus a 

ideia de criar a igreja e dessa forma surgiu a Tenda Sagrada para o 

povo de Israel. 

Acabei de chegar de uma missão em Cachoeirinha no Rio 

Grande do Sul, onde fui fazer um final de semana com Deus 

voltado para a igreja e estava lendo Salmos exatamente para 

escrever mais uma meditação e me deparo com esse verso para 

hoje. 

Nesse verso aprendi com o salmista que ir à igreja não é um 

desejo que você pede a Deus. É preciso buscar, querer ir, tomar 

atitude e ir. É preciso sair do conforto de casa, ir a pé, de ônibus, 

de carro, de trem, de bicicleta e até de carona, mas a atitude de ir 

tem que ser minha e sua. 

Nesses versos encontrei os dois melhores motivos para ir lá: 

contemplar a formosura do Senhor e aprender no Seu templo. 

Imagine-se sempre chegando antes da maioria na sua igreja. Ore e 

louve baixinho, agradeça as bênçãos celestiais na sua vida e se 

prepare para receber as maravilhosas lições que irão ensinar lá. 

 

 É para essas duas coisas que existe a Igreja. Curta a sua. 
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Vinte e Sete de Julho 

Adolescentes abandonados 

Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor 

cuidará de mim. Salmos 27:10. 

 Estava em missão dentro do IABC em Goiás. Cheguei antes 

de começar a escola sabatina e estava cantado, meditando e orando 

baixinho quando um adolescente sentou do meu lado. 

Cumprimentei e perguntei como estava e ele me respondeu que 

tinha acabado de chegar ao colégio naquela quarta-feira que 

antecedia o sábado, estava meio perdido e sequer tinha amigos no 

colégio. 

 Aquele adolescente me contou que seu pai havia acabado de 

morrer de forma inexplicável aos trinta e quatro anos. Pelo que 

entendi, sua mãe era ausente e sobrou para os tios a missão de 

cuidar do sobrinho. Os tios o enviaram ao colégio e pagariam as 

despesas e dessa forma aquele adolescente tinha chegado ao IABC. 

 Tentei lhe dizer que Deus sempre tem um plano para nossa 

vida e quando um colega de quarto o chamou ele se despediu de 

mim e foi sentar com, talvez, seu primeiro amigo no colégio. 

 Muitos pais e mães biológicos não se prepararam para ter 

filhos e é muito fácil descartá-los no mundo de hoje. Não sei se a 

história do adolescente do IABC é a sua história. Sendo ou não, 

agradeça a Deus por cuidar tão bem de você neste mundo. 
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Vinte e Oito de Julho 

I Love You, Lord 

Amém ao Senhor, todos os que lhe são fiéis.   

Salmos 31: 23. 

Pensei que você poderia cantar hoje ao invés de somente ler. 

Muitos de vocês nasceram e se criaram na era do DVD, talvez 

nem saibam ou nunca viram um hinário a não ser no computador 

do colégio, da igreja ou da sua casa, mas muito provavelmente 

você já cantou o nº 579 do nosso hinário. Cante comigo hoje no 

seu culto:                  

Laurie Klein nasceu em 1950 e escreveu letra e música 

desse hino e deveríamos ter o hábito de louvar ao Senhor todos os 

dias de nossa vida e isso não é difícil de fazer. 

Eu não tinha o hábito de louvar e precisei formá-lo. Precisei 

cantar muitas vezes até que ele fizesse parte do meu culto da 

manhã e da noite. No meu culto pessoal da manhã, o Hinário 

Adventista está lá e faz parte diária da minha adoração, junto com 

a Bíblia. 

Eu te amo ó Deus – linda letra e linda música. 
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Adole Brasil 

Quarta Semana 

Descreva aqui a sua 

 Semana com Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

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

___________________________ 

editadole M 
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Vinte e Nove de Julho 

Confessando Pecados 

Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e 

cujos pecados Ele apaga. Salmos 32:1. 

Este é o Salmo 32. Pode ler na sua Bíblia. 

 

“Feliz é aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más 

e que não agem com falsidade.  

Enquanto confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia 

inteiro. 

 De dia e de noite, tu me castigaste ó Deus e minhas forças se 

acabaram como o sereno que seca no calor do verão.  

Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha 

maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus 

pecados.  

Por isso nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti 

devem orar. Assim quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não 

chegarão até eles. 

 Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem 

alto a tua salvação, pois me tens protegido.  

O Senhor Deus me disse: Eu lhe ensinarei o caminho por onde 

você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo.  

Não seja como uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, 

que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. 

Os maus sofrem muito, mas os que confiam no Senhor são protegidos 

pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem 

contentes, por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria 

todos os que são obedientes a Ele.” 

 

Autor desses versos: O Rei Davi. 
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Trinta de Julho 

O que Ele tem feito 

“Todos vocês que obedecem a Deus, o Senhor, alegrem-se por 

causa daquilo que Ele tem feito”. Salmos 33:1. 

Gosto muito de ler um capítulo da Bíblia por dia e aprendi na prática 

que é melhor ler, sublinhar, meditar e me esbaldar no conhecimento que vem 

dela. 

 

Muitos cristãos, e por que não dizer muitos adolescentes, vivem 

cabisbaixos, carrancudos, demonstrando na face uma eterna infelicidade. 

Esse verso nos orienta a fazer exatamente o contrário. 

 

Vamos enumerar dez motivos para nos alegrarmos pelo que a 

Trindade tem feito por você: 

 

Deus te criou, Ele te dá vida, Ele te deu uma família, te dá chuva, o sol 

no tempo certo, te permitiu crescer num lar adventista do sétimo dia, Jesus 

Cristo morreu na cruz em seu lugar, Ele escuta as suas preces, Ele perdoa 

seus pecados confessados e permite que você viva com esperança.  

 

O Espírito Santo de Deus anda diariamente ao seu lado te mostrando 

o melhor caminho a seguir, e a melhor notícia de todas é que tudo isso é 

verdadeiro. 

 

 Ele virá em glória e majestade buscar todos os adolescentes que forem 

fieis a Ele e a Sua Lei. Foi Jesus quem prometeu voltar. Não foram os 

discípulos e nem os anjos. Saiu da boca do próprio Filho de Deus.  

 

Ele prometeu. Ele vai cumprir. Viu só quantas coisas o Senhor nos tem 

feito? Então se alegre. Bom dia. 
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Trinta e Um de Julho 

Louvando o Deus Criador 

Pois Ele falou e o mundo foi criado, ele deu ordem e 

tudo apareceu. Salmos 33:9. 

Fico feliz que você, um adolescente, está aprendendo a arte 

da comunhão com o seu Criador e posso, pela fé, vê-lo ajoelhado 

orando em casa ou mesmo num quarto de um dos nossos internatos 

adventistas. Posso imaginar que depois da oração você abra a 

Bíblia e depois esta meditação. 

O Salmo 33 é um hino de louvor ao nosso Deus Soberano e 

Criador. Nosso Deus não levou milhões de anos para criar a terra, 

o mundo, o sol, a lua e as estrelas. Deus falou e o mundo foi criado. 

Ele deu as ordens e tudo apareceu. 

Mas você pode questionar: É simples assim? Deus fala e as 

coisas aparecem? Sim é simples assim, pois a Palavra de Deus diz 

que é assim e nosso verso de hoje confirma isso. 

Nem você e nem eu, precisamos de explicações científicas 

baseadas em suposições não comprovadas para acreditar no Deus 

Criador. Nós simplesmente acreditamos no Deus Criador e ponto. 

É simples assim. 

O Salmo 33 nos dá mais um presente: Por meio de sua 

Palavra, o Senhor fez os céus, pela sua ordem, Ele criou o sol, a 

lua e as estrelas.   

Eu e você acreditamos plenamente nisso. 
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