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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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A Honestidade 

 

Está Página Possui Links 

Especiais – Encontre-as! 

 

 

Honestidade! 
 

 “A ninguém torneis mal por mal; 

procurai as coisas honestas, perante 

todos os homens.” Romanos 12:17 

Não Colarás 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/busca?q=honestidade
https://www.youtube.com/watch?v=7sEcG09W_Wk
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Valores Eternos 

Honestidade 

 Não furtarás. Êxodo 20:15 

 Não creio que você seja o único adolescente cristão de nosso pais, que vive totalmente alheio, aos 

inúmeros casos de roubo, furto, corrupção, desvio de dinheiro público, sonegação de impostos e tantas 

outras notícias horrorosas que os jornais, noticiários e a internet, mencionam diariamente.  

 Na quase totalidade dos casos estes desvios estão ligados a dois grupos de pessoas: os corruptores 

e os corruptos. Os corruptores são as empresas nas pessoas dos seus donos, seus diretores ou executivos, 

que na ânsia de manterem suas empresas funcionando, precisam fechar contratos milionários envolvendo 

obras com os governos, sejam eles federais, estaduais e municipais.  

 Quem detém o poder tantas nas esferas federais, estaduais e municipais são os partidos políticos, que 

uma vez que conseguem ser eleitos pelo povo, passam a se chamar de governo. Se os corruptores precisam 

de obras para suas empresas funcionarem, os partidos políticos precisam cada vez mais de dinheiro para 

crescerem e continuarem sendo governo. Como os governos detém a chave do cofre do dinheiro de toda 

uma nação, as obras só irão acontecer, se os corruptores derem aos corruptos, uma parte do que eles irão 

ganhar com as obras. O nome dessa jogada se chama propina, roubo, ou seja, as leis penais chamam isso de 

crime e tanto corruptores quantos os corruptos deveriam ser presos e ficar por lá até pagarem por seus atos 

criminosos.  

 Todo esse mar de lama, a Palavra de Deus chama de pecado e você como adolescente de Deus  

precisa crescer com a  consciência de que essa prática sempre existiu, existe e sempre existirá, até o dia em 

que o SENHOR JESUS voltar e executar o juízo final, queimando no lago de fogo e enxofre, tanto os 

corruptores como os corruptos, Essa punição final se encontra no livro de Apocalipse e você que é um  

adolescente de Deus sabe muito bem que com Deus não se brinca. Não pensemos que o nosso justo Deus 

deixará impune o pecado e os pecadores. Nosso Deus é amor, mas também é justiça e no tempo Dele, tudo 

se acertará. Esta escrito na Palavra de Deus. 

 Veja o que Ellen White escreveu sobre este mandamento: "Tanto pecados públicos como 

particulares são incluídos nesta proibição. O oitavo mandamento condena o furto de homens e tráfico de 

escravos e proíbe a guerra de conquistas. Condena o furto e o roubo. Exige estrita integridade nos mínimos 

detalhes dos negócios da vida.  Veda o engano no comércio e requer o pagamento de débitos e salários justos.  

Declara que toda a tentativa de obter-se vantagem pela ignorância, fraqueza ou infelicidade de outrem é 

registrada como fraude nos livros do Céu". PP 309.   Como adolescente de Deus, fiquei longe dos corruptores 

e dos corruptos.  Que Deus lhe conserve integro na sua vida pessoal e financeira. 
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Primeiro de Agosto 

Anjo também acampa 

O anjo do Senhor acampa ao redor dos que os teme e os livra. 

Salmos 34: 7. 

 Fico maravilhosamente agradecido a Deus por ser membro da 

Igreja Adventista do Sétimo Dia, por guardar a lei de Deus, por 

acreditar plenamente no Espírito de Profecia, por ter sido salvo pela 

graça do Senhor Jesus, por ter certeza absoluta que as profecias 

estão se cumprindo e que Jesus voltará para me buscar. 

 Entre tantas coisas boas que essa igreja me proporcionou, tive 

oportunidade de acampar e acampei muito. Acampei muito com 

desbravadores e com minha família nos acampamentos de verão. 

Faço isso até hoje sempre que possível. 

 Quando se é adolescente, seu primeiro acampamento vai lhe 

dar uma sensação incrível de liberdade, principalmente se você for 

acampar com algum amigo ou com a galera do Clube de 

Desbravadores. Sua sensação de liberdade aumentará se seus pais 

não forem juntos. 

 Se essa boa liberdade não for bem utilizada seu primeiro 

acampamento vai virar um fiasco e você poderá voltar muito mal 

para sua casa. 

 O melhor de nossos acampamentos é saber que Deus manda 

um anjo para acampar conosco. Ele cuida de nós com carinho, mas 

também nos dá sabedoria para não cometermos besteira e nos 

arrependermos depois. 

O Senhor não é maravilhoso? 
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Dois de Agosto 

Feliz Nação 

Feliz a nação cujo Deus é o Senhor como seu Deus. Feliz o povo 

que o Senhor escolheu para ser dele. Salmos 33:12. 

Quando estudamos a Palavra de Deus ficamos maravilhados como 

Deus tem planos e projetos para sua e minha vida. 

Tão logo Adão e Eva se perderam em pleno jardim do Éden, a 

Trindade colocou em prática o famoso plano da redenção. Minha concepção 

de redenção é bem simples: redimir é o ato de Deus me tirar deste mundo 

nojento e me tornar parte do Seu povo nesta vida e na futura. 

O sonho de Deus era não perder nenhum de seus filhos. A maior 

tragédia que pode existir na vida de seus pais é saber que você, um 

adolescente cristão adventista do sétimo dia, resolveu abandonar o fiel povo 

de Deus nesta terra e debandou para o lado do inimigo. Nada irá trazer mais 

tristeza a seus pais do que essa sua escolha ruim. 

Deus escolheu Abraão para ser o progenitor de seu povo escolhido 

aqui nesta terra e quando esse mesmo Deus enviou Seu Filho, seu povo 

rejeitou o Filho. O povo de Deus hoje é todo aquele que aceitar a Jesus como 

seu salvador pessoal e também guardar a sua lei. Jesus Cristo mesmo falou 

isso quando o jovem rico lhe perguntou o que faria para conseguir a vida 

eterna. Você lembra pois você já leu. 

 Quando Jesus voltar, Deus vai ter de volta uma nação cujo Deus seja 

o Senhor e você é um sério candidato a fazer parte desta nação e possuir a 

cidadania celestial. 

Vamos nos preparar para estar lá. Feliz dia. 
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Três de Agosto 

Ninguém como o Senhor 

Com todo o coração lhe direi: não há ninguém, como ti ó 

Senhor. Salmos 35:10. 

Que maravilha despertamos cada manhã, dobrarmos nossos 

joelhos adolescentes, orarmos pedindo a bênção de Deus para o dia de 

hoje, depois louvá-lo e mergulharmos em mais um capítulo da Palavra 

de Deus. 

Que lindo o verso dez desse Salmo. Já estava sublinhado em 

minha Bíblia, mas não tem como não agradecer a Deus por esse verso 

existir e poder compartilhar essa grande verdade bíblica que não há 

ninguém como o Senhor. 

  

Felizes são os adolescentes adventistas do sétimo dia que 

conhecem, louvam e amam ao Senhor. Felizes aqueles adolescentes que 

não conseguem mesmo viver longe da companhia do Senhor Jesus. 

Seus pais são ótimas pessoas, seus amigos são legais, mas ninguém é 

como o Senhor. 

  

Só o Senhor te criou, te salvou, morreu por você para lhe dar vida 

eterna. Só Ele prometeu voltar, só Ele derrama diariamente o Espírito 

Santo na sua vida.   

 

Só a Trindade é o seu especial objeto de adoração nesta terra e 

você é privilegiado por isso. 

 

Primeiro sábado na Nova Jerusalém e você lá no meio de milhões 

de salvos se dirigindo para a Escola Sabatina.  

 

O Senhor vai falar e todos vão concordar com o salmista: Não há 

ninguém como o Senhor. 
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Quatro de Agosto 

Contínuo Amor 

O Deus continua a amar os que te conhecem e a fazer o bem 

aos que têm um coração honesto. Salmos 36:10. 

Convido você a ler sempre essa singela meditação depois de 

ter lido sua maravilhosa Bíblia. Seu culto hoje pode ser um 

pouquinho maior e por isso abra sua Bíblia em Salmos 36. 

Que bom que você pegou sua Bíblia e deu uma olhada no 

título em negrito. Esse título é um resumo do Salmo e o Salmo 36 

contrasta a maldade humana com a bondade divina. Pelo fato de 

estar ainda na adolescência, você não tem ideia de quão terrível é 

o mundo em que vivemos. 

A maldade está presente no seu colégio, no estágio, no trote 

que irão tentar te dar quando chegares à faculdade. Até em 

instituições governamentais como polícia e forças armadas, 

somente quem passou por lá pode dizer o que maldade faz no 

coração humano. 

No meio de tanta maldade, o salmista clama para que Deus 

continue a amar duas classes de pessoas: os que conhecem ao 

Senhor e tem um coração honesto. Duas virtudes que precisam 

fazer parte do seu caráter e mais dois motivos para orar: tomar 

tempo para conhecer mais a Deus e sermos honestos.  

Que o Senhor continue a nos amar por fazermos parte desse 

projeto. 
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Cinco de Agosto 

Conquistando a terra prometida 

Confia em Deus, o Senhor e faça o bem e assim more com toda 

a segurança na terra prometida. Salmos 37:3. 

E aí, dormiu bem essa noite? Está disposto a começar seu dia 

meditando em Sua Palavra, orando e louvando ao poderoso 

Salvador? Então pegue sua Bíblia e vamos curtir as preciosas 

promessas deste salmo 37. 

De todos os que já li até aqui, não vi nenhum que possua tanta 

riqueza de sabedoria, de promessas e de dicas para sua vida 

adolescente. 

O Salmo 37 fala várias vezes das pessoas que irão conquistar 

a terra prometida. Como adolescente adventista do sétimo dia você 

tem certeza absoluta que Jesus morreu, ressuscitou, prometeu nos 

preparar um lugar nos céus e no tempo do Pai, Jesus voltará para 

nos levar para essa terra prometida. 

Quem fez essa promessa não foi um pastor, um padre, um 

político, um presidente de qualquer país, ou mesmo seu pai e sua 

mãe. Esta é uma promessa de Jesus e NELE você pode confiar 

plenamente. 

Salmos 37:9 nos diz: Aqueles que confiam em Deus, o 

Senhor, viverão em segurança na Terra Prometida.   

Temos mais Salmo 37 amanhã. 

Bom dia! 
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Seis de Agosto 

Conquistando a terra prometida II 

Confia em Deus, o Senhor e faça o bem e assim more com toda 

a segurança na terra prometida. Salmos 37:3. 

Vamos continuar curtindo a sabedoria divina. 

Salmos 37:11 nos diz: Mas os humildes viverão em segurança na Terra 

Prometida e terão alegria, prosperidade e paz. 

Salmos 37:18 nos fala: Todos os dias o Senhor cuida dos que são 

corretos. A Terra Prometida será deles para sempre. 

No mesmo salmo no verso 22: Aqueles que são abençoados por Deus, 

viverão em segurança na Terra Prometida. 

Agora é Salmos 37:27 que nos diz: Afasta-se do mal e faça o bem e 

você sempre morará na Terra Prometida. 

O verso 24 nos lembra: Os bons possuirão a Terra prometida e sempre 

morarão nela. 

Salmos 37:34 é o último de hoje: Ponham sua esperança no Senhor 

e obedeçam aos seus mandamentos. Ele lhes dará a honra de possuírem a 

Terra Prometida.   

Com Deus aprendemos muito não é uma grande verdade. 
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Sete de Agosto 

Deleita-te no Senhor 

Deleita-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. 

Salmos 37:4. 

A Palavra de Deus tem tesouros escondidos e sempre quando penso 

em tesouros escondidos penso em pessoas procurando algo. Esse alguém sou 

eu e você que, ainda na adolescência, separa um tempo de qualidade para 

estar buscando na Sua palavra e no seu Autor, o poder para enfrentar as lutas 

do novo dia. 

Deleitar-se no Senhor é curtir os maravilhosos presentes que Ele 

deixou para todos os que o aceitassem como Salvador e Senhor. Nossa 

salvação gratuita inteiramente consumada por Jesus na cruz do calvário é o 

nosso maior motivo de alegria. Como adolescente você pode agradecer toda 

manhã pela sua salvação e muitas outras bênçãos. 

Outra forma de se deleitar no Senhor é poder tomar tempo com Deus 

para orar. Vivemos num mundo neurótico onde quem manda quer tudo muito 

rápido, e antes de começar o seu dia nessa realidade cruel, curta a preciosa 

presença de Deus orando. 

Anexe ao seu tempo de deleite com Deus o privilégio de louvar e você 

verá como é bom cantar um hino logo pela manhã. Tudo isso embasado pela 

Palavra de Deus e pela leitura do Espírito de Profecia. Todos esses presentes 

estão à sua disposição. Basta apreciar. 
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Adole Brasil 

Primeira Semana 

Descreva aqui a sua 

 Semana com Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

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

___________________________ 

editadole M 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
1
7 

 

Oito de Agosto 

Entrega o teu caminho ao Senhor 

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

Salmos 37:5 

Quem não conhece Salmos 37:5 de cor?  Se você acabou de 

responder eu, então passou da hora de decorar, pois muitos 

adolescentes adventistas do sétimo dia amam esse verso e sempre 

que se pede um verso de cor, depois de “Jesus chorou”, Salmos 37: 

5 sempre é o mais lembrado. 

Esse lindo verso nos dá três importantes dicas de vida. No 

fundo esse verso contém toda uma filosofia, um estilo de vida e isto 

quer dizer que você pode confiar plena e totalmente no que ele diz, 

pois você conseguirá ter uma vida muito abençoada pela Trindade 

Divina. 

Vamos por partes: Entrega o teu caminho ao Senhor.  Quando 

começa essa entrega de verdade na sua vida adolescente? Eu quero 

crer que em algum momento de sua vida ao ouvir uma mensagem 

musical, um sermão inspirador, ou contemplando todo o exemplo 

de vida de pais ou irmãos de igreja, você sentiu o toque do Espírito 

Santo de Deus te aproximando de Jesus e você resolveu se batizar, 

viver como Jesus viveu e andar como Jesus andou. Pelo menos 

tentar a cada dia. 

Salmos 37:5 não só fala para você entregar seus planos de 

namorar, se formar, trabalhar, de comprar sua futura casa mas... 

amanhã a gente continua. Feliz dia. 
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Nove de Agosto 

Entrega o teu caminho ao Senhor - II 

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

Salmos 37:5. 

Continuando, falávamos de casa, carro, uma prancha de surf, 

de casar, de estudar no exterior e de um dia ter sua família. Isso 

tudo é apenas parte do caminho e o verso fala para entregarmos o 

nosso caminho todo. É do batismo até o finalzinho da eternidade e 

olha que isso vai durar. 

Já faz uns bons anos que passei pela adolescência e agora sou 

pai de uma jovem secretária de 23 anos e tenho uma filhota 

adolescente pura no auge dos seus dezessete anos e posso afirmar 

que é ótimo, é maravilhoso, é excelente, é massa poder deixar que 

Jesus dirija cada passo desse seu caminho. 

Quando entregamos nosso caminho todo ao Senhor, ficamos 

de olhos bem abertos e conectados sempre a voz do Espírito Santo.  

Ele vai te mostrar a sua namorada (o), a noiva, o cursinho, a 

faculdade, a esposa (o), o curso no exterior, o estágio, o 

financiamento para   estudar numa faculdade particular, os amigos, 

os acampamentos, as viagens de férias em família e tantas outras 

bênçãos virão para sua vida que você vai ficar maravilhado de 

como Deus vai resolvendo muitas pendências e problemas de sua 

vida.   

O segredo? É ouvir e atender o primeiro recado de Salmos 

37:5.  
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Dez de Agosto 

Confia Nele 

 Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele 

fará. Salmos 37:5. 

Depois que entregamos o caminho todo ao Senhor, confiar 

em Deus é a certeza que seus sonhos vão se realizar, que sua vida 

será uma benção para a sua família, para a igreja, para os amigos 

do cursinho, colégio e até a sua comunidade. 

Confiar em Deus vai te levar a andar sempre do Seu lado. 

Você não vai se preocupar nem com o presente e nem com o futuro, 

pois o próprio Jesus Cristo nos ensinou que não devemos andar 

ansiosos com nada, pois se Ele cuida de pardais, vai cuidar de você 

também. 

Tem um verso na Bíblia que é considerado o centro da Bíblia, 

pois existem 1188 versos antes e 1188 versos depois dele e o centro 

da Bíblia é exatamente Salmos 118:8.  

Convido-te a abrir sua Bíblia, pegar uma caneta vermelha, 

uma régua e sublinhar com muita calma, pois este verso vai ser um 

marco na sua vida adolescente. Lá está escrito: É melhor confiar no 

Senhor do que confiar no homem. Salmos 118:8. 

Este é o segredo do sucesso, logo depois de entregar o 

caminho todo ao Senhor. É só confiar no Senhor. É acordar e ir 

para o seu cantinho de oração e dizer diariamente ao Senhor que 

você confia Nele. 
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Onze de Agosto 

E o mais Ele fará 

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

Salmos 37:5. 

Este lindo verso tem três partes e duas delas dependem da sua 

escolha como um adolescente cristão adventista do sétimo dia que 

aceitou a Jesus. 

A terceira parte é com Deus. É com Jesus. É com o Espírito 

Santo. É a Trindade que vai abrir as janelas do céu e derramar 

bênçãos sem medida para sua vida espiritual e material. 

Vou compartilhar como Deus dirigiu minha vida. Aos 17 

anos me batizei, entrei na universidade e me tornei conselheiro do 

Clube de Desbravadores de Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. 

Com 21 anos e meio fiz um estágio, com 22 estava empregado, com 

23 era contador de uma multinacional, aos 24 passei num concurso 

para contador do governo federal e fui escolhido diretor do Clube 

de Desbravadores. 

Agora eu poderia realizar meu sonho de ter minha família. 

Orei ao Senhor, conheci minha namorada, noiva e esposa dentro do 

Clube Pérolas do Oeste de Guarapuava no Paraná. 

 Aos 28 anos casei, comprei meu apartamento, tenho hoje 

duas filhas adventistas do sétimo dia e apaixonadas por Jesus. A 

nobre raça dos genros já começou a chegar lá em casa também e 

agradeço a Deus por isso. 

Deus fez a parte dele. Ele sempre faz. Simples assim. 
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Doze de Agosto 

Os Três Nãos 

 Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, 

pois isso será pior para você. Salmos 37:8. 

 Um dos grandes projetos de Deus para a humanidade foi 

inspirar homens e mulheres que guiados pelo Espírito Santo de 

Deus nos deixaram a Bíblia. 

 Estava continuando a ler e olha que curiosos os três nãos que 

encontrei em Salmos 37:8 e eles podem melhorar e muito nosso 

relacionamento com pai, namorada, chefes, professores, irmãos de 

sangue e irmãos de fé. 

 Uma das dicas mais famosas para se evitar ficar furioso, 

nervoso e com raiva é contar até 317.344 até que seu temperamento 

esteja controlado pelo Espírito Santo novamente. 

 O mesmo Deus Espírito Santo que inspirou os escritores a 

escrever a Palavra de Deus atua na sua personalidade e no seu 

temperamento para transformá-lo segundo a Sua vontade, mas você 

precisa, como adolescente adventista do sétimo dia, permitir que o 

Espírito Santo de Deus trabalhe com você. 

 Três nãos muito úteis para minha vida e para a sua também.  

Obrigado Espírito Santo pelo muito que tens feito na minha 

vida e por tudo que ainda fará na sua vida adolescente. 
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Treze de Agosto 

O fim dos maus e o fim dos bons 

 O Senhor ri dos maus, pois sabe que o dia deles está 

chegando.  Salmos 37:13. 

 Dependendo da versão da sua Bíblia, logo depois do número 

37 vai estar escrito o título de nossa meditação de hoje. 

Desde que o pecado entrou no mundo, o mau, as doenças, a 

mente perversa, os homens e mulheres que escolheram adorar o 

inimigo de Jesus como seu deus, têm se proliferado no meio das 

pessoas boas. 

Convido-te a ver um noticiário com papel e caneta na mão. 

Anote na frente da folha as notícias boas e construtivas e no verso 

as notícias ruins e você verá que as ruins irão ganhar de goleada e 

depois faça o mesmo teste com as propagandas da televisão. 

Depois que você aceitou a Jesus como seu Salvador pessoal e 

se batizou, você passou a ter visão espiritual. Analise com seus 

olhos espirituais e você verá que ao longo de uma semana você irá 

aproveitar no máximo uma ou duas horas de algo que valha a pena. 

O Salmo 37 nos fala exatamente sobre o fim dos maus e 

compara com o fim das pessoas boas. Diz claramente que não 

precisamos, como adolescentes adventistas, invejar o sucesso dos 

maus, pois no tempo de Deus os maus terão seu fim mais do que 

merecido. 
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Quatorze de Agosto 

Falta de Juízo 

Por causa da minha falta de juízo, tenho feridas que cheiram 

mal e apodrecem. Salmos 38:5. 

Davi escreveu esse Salmo onde nos fala sobre como ele se 

sentia quando estava sofrendo e muito provavelmente ele sentia 

dor, pois no verso sete ele fala que estava muito doente e 

queimando de febre. 

O título da meditação de hoje é algo que você precisa 

aprender e levar para o resto de sua vida.  

Falta de juízo é falta de ouvir as orientações corretas de seus 

pais, amigos, professores e principalmente de ouvir a voz de Deus 

para sua vida. As pessoas sem juízo nunca querem ouvir, sempre 

querem fazer do seu jeito, mas nunca estão preparadas para 

enfrentar sozinhas as consequências. 

Por pura falta de juízo, enquanto você está lendo os conselhos 

da Palavra de Deus, milhões de adolescentes estarão fumando seu 

primeiro cigarro, bebendo sua primeira cerveja ou tendo sua 

primeira relação sexual sem estar casado.  

Pela mesma falta de juízo, segundo estatísticas oficiais, um 

milhão de meninas adolescentes irão engravidar ainda neste ano e 

milhares delas irão assassinar seus filhos numa clínica de aborto.  

Passou da hora de adolescentes aprenderem a ter juízo na 

adolescência.  

A Palavra de Deus te ensinou mais uma. 
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Adole Brasil 

Segunda Semana 

Descreva aqui a sua 

 Semana com Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 
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Quinze de Agosto 

Fingindo-se de surdo e mudo 

Porém eu finjo que sou surdo e não ouço; eu me faço de mudo 

e não falo. Sou como alguém que não responde por que não 

pode ouvir. Salmos 38:13. 

Diz o ditado popular que o pior surdo é o que não quer ouvir 

e com base nisso é bom entender o que o contexto do Salmo 38 tem 

a nos ensinar. Abra sua Bíblia e leia o Salmo 38. 

Nesse Salmo Davi menciona claramente um momento de sua 

vida em que a doença o tinha atacado e, para piorar, ele também se 

lembrava de seus muitos pecados. No verso 12 ele fala que seus 

inimigos o queriam ver morto. Nesse contexto vem o verso de hoje. 

 

Já presenciei situações onde adolescentes se fazem de surdos 

e mudos para desafiarem seus pais. Se fazer de surdo e mudo é uma 

das formas mais cruéis de relacionamento social, pois quando você 

não quer ouvir você se coloca no patamar de arrogante e para você 

o que estão te falando entra por um ouvido e sai pelo outro. Fica 

você curtindo um de arrogante quando na verdade seus pais, 

amigos e professores podem estar querendo te ajudar. 

 

Se fingir de surdo é o melhor a fazer quando pretensos amigos 

lhe oferecerem bebidas, cigarros ou falam mal de alguém e se fingir 

de mudo vai lhe ajudar a não falar e fazer besteiras. 

 

A Bíblia nos ensina a sermos sábios. 
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Dezesseis de Agosto 

Minha língua e eu 

Eu disse: vou ter cuidado com a minha maneira de viver e não 

vou deixar que a minha língua me faça pecar.  Salmos 39:1. 

Que lindos conselhos recebemos do rei Davi e logo de cara 

no verso um. O primeiro conselho tem a ver com nosso estilo de 

vida. Muitos adolescentes que estudam têm às vezes um estilo de 

vida bem interessante. Conheço uma adolescente de 16 anos que 

está cursando o terceiro ano do ensino médio, cursa inglês e francês 

duas vezes por semana e ainda tem tempo para aulas de pintura. No 

final de semana canta num coral e no domingo é conselheira de 

desbravadores. Isso é um estilo de vida. 

Para tornarmos nossa caminhada mais fácil nesse nosso estilo 

de vida, o salmista nos aconselha a cuidarmos de nossa língua e 

para mim nisso está implícito: falar o necessário, não falar mal de 

ninguém nem pela frente e nem pelas costas, não usar linguagem 

típica de quem não conhece a Jesus, deletar palavrões do seu 

vocabulário escrito e falar sempre com sabedoria.  

Um adolescente adventista do sétimo dia que não quer pecar 

com sua língua falará palavras que mostrem realmente e na prática 

o reino a que ele pertence:  se ao reino dos homens ou ao reino de 

Deus. 
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Dezessete de Agosto 

Vida Curta 

Ó Senhor, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é 

passageira a minha vida. Salmos 39:4. 

Para mim o melhor presente de Deus é a vida.  Acordar, tomar 

água, fazer meu culto, orar, cantar, escrever, tomar desjejum com 

minha família, comer, conversar, caminhar, viajar, tirar férias, 

trabalhar, pesquisar, estudar e gozar de cada segundo dela é 

realmente maravilhoso. 

Acabei de chegar de um Adole na Cidade Ocidental em Goiás 

e lá oramos por uma adolescente que estava com câncer. A líder da 

União fez uma linda oração intercessora. Continuamos o evento, 

acabamos o mesmo. No domingo cheguei em casa e na segunda-

feira ao abrir o Facebook ela se identificou como a menina que 

estava com câncer. 

Orei com ela na mesma hora e postei na minha página um 

apelo para que meus amigos orassem por ela, pois se submeteria a 

uma cirurgia. Em seguida ela me disse que só tinha onze anos de 

idade. 

Onze anos. Ela viverá mais quanto tempo? Sobreviverá a 

quantas cirurgias? A quimioterapia irá lhe trazer quais 

consequências? 

Aprendamos com Deus a contar os nossos dias. 
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Dezoito de Agosto 

Grandes Verdades do Salmo 40 

Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me 

escutou e ouviu meu pedido de socorro. Salmos 40:1. 

Paciência é uma virtude que anda desaparecendo das pessoas. 

Todos querem tudo muito rápido e essa neurose toda está presente 

na sua vida adolescente. Seus pais, professores e até mesmo seu 

Facebook quer que você comente ou curta tudo ontem. Você não 

pode chegar atrasado, não pode deixar de fazer tudo o que te pedem 

e vivendo com tanta pressão como ser paciente? 

Mas quando se trata de esperar pela ajuda do Senhor, é 

preciso ter paciência e dessa forma vamos dependendo de Deus 

para tudo em nossa vida. A paciência nos ensina que nem tudo tem 

que ser do nosso jeito. As coisas têm um tempo certo para acontecer 

e é bom que aprendamos a esperar.  

No verso três tem outra bênção para sua vida adolescente: Ele 

me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso 

Deus.  Adolescentes e louvor são uma combinação maravilhosa e 

a boa música louva ao Senhor e não ao cantor. 

Paciência e novas canções onde Deus realmente é adorado. 

Aprendemos mais isso na Palavra de Deus. 
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Dezenove de Agosto 

Fazendo a diferença 

Felizes aqueles que ajudam os pobres, pois, o Senhor Deus os 

ajudará quando estiverem em dificuldades.  Salmos 41:1 

Se existe uma situação nada agradável nesta vida é a pobreza. 

Não conheci ninguém que já tenha me dito que gostaria muito de 

ser pobre. Geralmente a pobreza material é acompanhada pela 

pobreza de cultura, de educação, de conhecimento, de higiene, de 

saúde e de tantas outras formas de pobreza. 

Conheci em 2012, um jovem pastor e sua esposa que 

moravam na Guiné Bissau, o quarto país mais pobre do mundo. 

Suas ovelhas adolescentes africanas iam a casa dele guiados pela 

luz de fósforos, pois vela é coisa cara para ser comprada e lanterna 

é um luxo inimaginável. 

A pobreza quase tira o sonho do coração de muitos, mas as 

sessenta e cinco ovelhas adolescentes africanas ganharam o direito 

de estudar numa das melhores escolas do país que, por sinal, é uma 

escola adventista do sétimo dia que custa a fortuna de R$ 60,00 por 

mês em moeda do ano 2014. Uma verdadeira fortuna para os 

padrões da Guiné. Irmãos felizes do Brasil os adotaram. 

Dois conselhos para adolescentes: estudem para fugir da 

pobreza e quando você tiver recursos para si, lembre-se do verso 

de hoje e ajude alguém que precisa. 
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Vinte de Agosto 

Dois Salmos Três Versos 

Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é 

o meu Salvador e meu Deus. Salmos 42:5 

Existem três versos iguais entre os Salmos 42 e 43, que por 

sinal tem títulos iguais: Oração de um homem longe da pátria. 

Muitos adolescentes adventistas do sétimo dia que não 

tiveram pais adventistas amam de uma forma apaixonada os 

eventos que a igreja faz para eles. Esses adolescentes que não têm 

pais em Cristo encontraram na igreja e no Deus que ela serve sua 

segunda e maravilhosa família. Esses adolescentes entendem o que 

o salmista quer dizer quando escreve no verso um do Salmos 42: 

Assim como o corço deseja as águas do ribeirão, assim também eu 

quero estar na tua presença, ó Deus. 

Acabei de chegar de mais um Adole em Cidade Ocidental em 

Goiás e costumo levar o livro O Poder do Adolescente que Ora para 

dar para adolescentes que gostam de ler. A Estela escreveu uma 

cartinha dizendo que era a única adventista em casa e ela ficou 

radiante de poder ganhar um livro tão bom e eu mais ainda de poder 

proporcionar esse livro para ela. 

Que bom ser adolescente adventista do sétimo dia.  Não deixe 

passar sua adolescência em vão. 
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Vinte e Um de Agosto 

Vencendo com o poder de Deus 

Eles venceram com o teu poder, com a tua força e com a 

luz da tua presença. Assim tu mostraste o teu amor por 

eles. Salmos 44:3 

Sua vida como adolescente adventista não é muito fácil. Se você tem 

pais adventistas que são seu lastro espiritual e material o seu caminho é mais 

fácil, mas nem por isso deixa de ser trabalhoso.  

Se você estuda numa escola pública sua grande missão é mostrar como 

viver por Jesus, faz toda a diferença em sua vida.  Se você estuda numa escola 

adventista seu desafio é o mesmo.  Se você está com 16 ou 17 anos e não 

tem a menor noção do que irá cursar na universidade, então você precisará 

da força que vem de Deus para ser um vencedor. 

O verso de hoje nos dá a receita para sermos todos vencedores: buscar 

o poder, a força e a luz da presença divina na sua vida. 

Nenhuma dessas bênçãos você conseguirá em apenas uma hora por 

semana na classe sabatina dos adolescentes e outras quatro na reunião dos 

desbravadores. 

 Para ser um vencedor você precisa de comunhão e isso implica em 

separar tempo para orar, louvar, ler, estudar a Palavra de Deus e o Espírito 

de Profecia. 

 Depois de se revestir a cada dia como o poder que vem do alto, aí 

você já sairá vencedor para o seu dia a dia. É divino isso e está na Bíblia. 

Mas temos sempre que confiar no Senhor. 

Feliz dia para você! 
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Vinte e Dois de Agosto 

DEUS está conosco 

Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na 

tribulação. Salmos 46:1 

Levanta a mão aí quem fez a classe de amigo, companheiro e pesquisador e 

não teve que falar o Salmo 46 de um a sete de cor?  Não sobra um desbravador que 

não tenha feito isso.  

Curta de novo esse lindo Salmo e veja que presente a Bíblia te dá para o dia 

de hoje. 

Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.  

Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes 

se transportem para o meio dos mares.  

Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem 

pela sua braveza. 

 Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das 

moradas do Altíssimo.  

Deus está no meio dela; não se abalará. Deus a ajudará, já ao romper da 

manhã.  

Os gentios se embraveceram; os reinos se moveram; ele levantou a sua voz 

e a terra se derreteu.  

O Senhor dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é o nosso refúgio. 

Vinde, contemplai as obras do Senhor; que desolações têm feito na terra!  

Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra; quebra o arco e corta a lança; 

queima os carros no fogo.  

Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus; serei exaltado entre os gentios; serei 

exaltado sobre a terra.  

O Senhor dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é o nosso refúgio. 

(Selá). Salmos 46:1-11. 
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Vinte e Três de Agosto 

Batam Palmas para Deus 

Aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de 

triunfo. Salmos 47:1 

Existem salmos importantes para cada um de nós e 

geralmente sublinho enquanto medito e o Salmo 47 está todo 

pintado de vermelho em minha Bíblia. 

Aplaudir é uma forma muito relevante de você mostrar 

satisfação pela mensagem, pelo louvor ou mesmo por algo que 

alguém falou e você gostou. 

O salmista aqui nos pede algo inusitado. Ele nos pede para 

aplaudir e algumas versões falam em palmas de alegria e depois 

cantar a Deus com voz de triunfo.   O verso dois é especial: O 

Senhor Altíssimo é tremendo. É o grande Rei sobre toda a terra.  

A Inglaterra é um dos poucos países onde existe a figura do 

rei e da rainha.  A rainha é a autoridade mais idolatrada do país e 

muitos súditos preferem pagar impostos caríssimos, mas querem 

manter seus reis humanos morando em palácios e comendo tudo 

sempre do bom e do melhor.  

Muitos desses súditos têm decepções com seus reis, pois eles 

roubam, adulteram, vão a festas, se drogam, batem seus carros e 

etc. 

Convido-te a aplaudir hoje e pelo resto de sua vida o único 

Rei de sua vida adolescente, o Rei Jesus.   

A Ele, ao Deus Pai e ao Espírito Santo nosso aplauso. 
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Vinte e Quatro de Agosto 

Nosso futuro será em Jerusalém - I 

Ele guardará a cidade em segurança para sempre. 

Salmos 48:8. 

Muito provavelmente vocês adolescentes adventistas do 

sétimo dia são urbanos e, portanto, moram em pequenas, médias ou 

grandes cidades. 

Não fazia parte do plano de Deus que morássemos onde 

moramos agora e, portanto, o Jardim do Éden, um ambiente 

natural, lindo, arborizado, cercado por quatro rios foi o lar de 

nossos primeiros pais. Com a entrada do pecado e com o medo de 

um novo dilúvio, a humanidade construiu a torre de Babel e Deus, 

na Sua sabedoria, interferiu mais uma vez. 

A realidade nas grandes cidades é que por mais que as 

autoridades mudem todo o trânsito, altere itinerários de ônibus, 

façam milhares de obras, basta vir um temporal e tudo que a 

sabedoria humana construiu vai por água abaixo. 

As cidades modernas sofrem as trágicas consequências do 

pecado na vida dos moradores e vocês adolescentes convivem 

diariamente com tráfico de drogas perto de casa, sujeira, ratos, 

invasão de apartamentos, lixões, falta de água, de luz e talvez, o 

pior de morar numa grande cidade, seja a quase total falta de 

segurança.  

Continue lendo amanhã.  

Feliz novo dia para você e todos os seus queridos. 
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Vinte e Cinco de Agosto 

Nosso futuro será em Jerusalém - II 

Ele guardará a cidade em segurança para sempre. 

Salmos 48:8. 

Sempre que acontece uma catástrofe de grandes dimensões 

em alguma grande cidade do planeta, as autoridades que amam 

viajar por conta de seus países, fazem inúmeros congressos, 

simpósios, seminários e cursos. Assinam juntos tratados e tratados, 

mas nunca colocam ninguém para fiscalizar nada do que eles 

prometeram fazer e mesmo que coloquem a mídia nunca os mostra 

trabalhando ou multando quem não cumpriu os tratados.  

Como adventistas do sétimo dia acreditamos plenamente na 

volta do Senhor Jesus a esta terra e também acreditamos na Nova 

Jerusalém. 

Essa é uma cidade planejada pelo Criador do Universo. 

Apenas o maior Arquiteto e Engenheiro que o Universo conheceu 

é quem assina a obra. Imagine-se morando num lugar sem droga, 

sujeira, lixão, falta de luz, água, sem barulho, sem barraco 

despencando quando chove, sem doenças provocadas por urina de 

ratos, sem pessoas morrendo e se matando. 

O verso de hoje nos garante que o próprio Deus guardará a 

cidade em segurança para sempre. Ele nos dará toda a segurança 

que precisamos ter para uma vida digna e descente.  

Vamos morar lá? Sonhe com isso. 
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Vinte e Seis de Agosto 

O pior inimigo 

O ser humano por mais importante que seja, não pode 

escapar da morte. Como os animais morrem, ele também 

morre. Salmos 49:12 

Se existe um assunto que quase nenhuma pessoa viva gosta de 

comentar é sobre morte. A vida tem duas grandes certezas: a morte e as 

contas. Elas vêm para todos os mortais. 

A Palavra de Deus nos diz que “o salário do pecado é a morte” e, 

portanto, enquanto Jesus não voltar temos que conviver com o fato de que 

vamos morrer, mas o importante é que você e eu não precisamos ter a menor 

pressa para isso. 

Como adolescente adventista do sétimo dia e convivendo com outros 

adolescentes que não conhecem a Deus, precisamos dar sempre um bom 

testemunho e defendermos as grandes verdades bíblicas sobre os assuntos 

que muitas vezes nos perguntam. 

Uma dica para você poder explicar esse assunto: quem nasce uma vez, 

morre duas. Quem nasce duas vezes morre uma. 

 Quem nasce uma vez e não nascer da água e do Espírito através do 

batismo pode morrer antes de Jesus voltar e depois morre para sempre antes 

do juízo final de Deus na terra. 

 Quem nasce duas vezes, morre uma vez só, pois Jesus vai te 

ressuscitar. Simples e fácil de entender. Você só precisa acreditar. 

Você já entregou sua vida nas mãos de Jesus? Já nasceu de novo? Já 

teve o privilégio de entrar nas águas do batismo e sair de lá feliz da vida por 

começar uma nova vida com Cristo? 

Se ainda não tomou esta decisão, o que te impede? 
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Vinte e Sete de Agosto 

Nosso Deus está chegando 

O nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. 

Salmos 50:3 

Chegamos juntos nesta maratona bíblica ao capítulo 50 de 

Salmos e a partir de amanhã, iremos meditar nos livros do Novo 

Testamento. Dividi esta e as outras meditações que escreverei com 

versos do Velho Testamento, de Salmos e do Novo Testamento. 

Assim você curte histórias, louvor e evangelho. 

Não poderíamos fechar esta segunda parte deste projeto com 

outro verso melhor do que o de hoje. Toda a base sólida das 

doutrinas bíblicas que você, como adolescente adventista do sétimo 

dia, aceitou antes de se batizar será seu alicerce de fé por toda a sua 

vida e a volta de Jesus é a nossa maior esperança. 

Muitos evangélicos acreditam que Jesus virá de uma forma 

secreta, mas o salmista prova que eles não estão corretos.  A 

natureza cada vez mais massacrada pela ação predatória do 

homem. A poluição, as tsunamis, os tornados, as enchentes, a fome, 

as secas, os degelos e as demais tragédias são sinais da volta de 

Jesus e você sabe disso. Foi Jesus quem falou que seria assim e ele 

que conhece o futuro sabia muito bem do que estava falando. 

Jesus voltará e Ele não chegará em silêncio. Ele vem com 

milhões de anjos tocando trombetas e procurando por você na 

multidão de salvos. Esteja lá, pois está é a maior decisão de sua 

vida. 
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Vinte e Oito de Agosto 

Genealogia pra que? 

Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de 

Abraão Mateus 1:1. 

Depois do Pentateuco e dos Salmos, chegou a nossa vez de 

curtir o novo testamento.  

Confesso que durante as muitas vezes que li a Bíblia toda para 

fazer todas as classes dos desbravadores sempre me perguntava, 

quando era adolescente, porque tanta genealogia na Bíblia? 

Passei muitos anos sem nenhuma explicação interessante a 

não ser ler por estar escrito. Um sábado de 2012, meu cunhado, o 

pastor Jean Zukowski, nos explicou em pleno culto divino que, 

toda família israelita no tempo de Jesus sonhava com a ideia que o 

Messias, o prometido Redentor do povo de Israel viesse a fazer 

parte da linhagem de suas famílias e seria uma grande honra para 

qualquer delas poder ter Jesus, o Salvador da humanidade, como 

membro de sua família. 

Consegui entender claramente porque todo o velho 

testamento tem tanta genealogia. Eram muitos israelitas querendo 

Jesus em suas famílias. Mas o mais engraçado dessa história que 

os próprios judeus não aceitaram a Jesus nem como Salvador e nem 

como Senhor e esta benção, de fazer parte da família espiritual de 

Jesus, sobrou também para você adolescente adventista do sétimo. 

Agradeça a Deus por isso hoje. 
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 Semana com Jesus 
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Vinte e Nove de Agosto 

Pecadores na linhagem do Rei? 

Assim houve catorze gerações desde Abraão até Davi, e catorze, 

desde Davi até que os israelitas foram enviados para a 

Babilônia. Daí até o nascimento do Messias também houve 

catorze gerações. Mateus 1:17. 

No mundo moderno em que vivemos muitas tradições, 

hábitos ou mesmo preconceitos são cultuados com objetivo único 

de separar as pessoas. As pessoas se separam por cor, raça, religião, 

time de futebol e é muito normal que isso aconteça, mas só se vive 

bem quando existe respeito pelas diferenças individuais e em grupo 

também. 

Uma dessas tradições cultuadas por pessoas ricas é que rico 

tem que nascer em berço de ouro e ter, desta forma, o sangue azul. 

Muitas, mas muitas pessoas se orgulham do nome da família, de 

tudo o que a família representou ou representa ainda hoje. 

Li os nomes de todos os antepassados de Jesus e para minha 

alegria só encontrei lá um grupo ilustre de pecadores. Digo alegria, 

pois também sou um pecador e todos os adolescentes também o são 

e Jesus Cristo deixou a glória no céu para salvar pecadores como 

nós. 

Somos parte do povo de Deus aqui nesta terra. Pecadores 

transformados pelo sangue do Cordeiro. Que bom que Deus nos 

deu esse privilégio. 
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Trinta de Agosto 

Nasceu a grande Esperança 

Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois 

ele salvará o povo dos pecados deles. Mateus 1:21. 

Que privilégio único tiveram José e Maria. Foram escolhidos 

pelo dedo de Deus para serem os pais terrestres de nada mais nada 

menos que o Filho de Deus! Que responsabilidade tremenda sobre 

os ombros de uma moça judia e seu jovem esposo marceneiro, de 

serem os pais do menino mais esperado da história da humanidade. 

Desde a entrada do pecado no mundo, desde que Deus 

sacrificou a primeira ovelha para criar todo o sistema de sacrifício 

que apontava para Jesus, milhões de adoradores em todos os 

tempos sonhavam em conhecer Jesus pessoalmente e não foi 

possível. 

Quando Jesus nasceu em Belém da Judéia para cumprir várias 

profecias do Velho Testamento, nasceu literalmente a grande 

Esperança. 

Como adventistas do sétimo dia nossa única esperança está, 

esteve e sempre estará em Jesus. Não confiamos em promessas de 

homens e autoridades humanas. Jesus é a nossa única e bendita 

esperança. Ele veio cumprir tudo o que se tinha profetizado a Seu 

respeito e irá cumprir tudo o que ainda falta. Ele prometeu. Ele vai 

cumprir.  

Nossa grande Esperança! 
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Trinta e Um de Agosto 

Deus Conosco 

A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome 

de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Mateus 1:23. 

Fico impressionado com a história real do plano da nossa 

redenção. Muito, mas muito antes de nossos primeiros pais 

pecarem, a Trindade já tinha planejado a operação resgate. Nada de 

anjos com fuzis AR 15 vindo brigar com os poderosos da terra e 

nos resgatar em carros e carruagens. 

 A reunião foi marcada somente com os membros da 

Trindade e Jesus se ofereceu para deixar de ser o ser supremo da 

adoração para vir morar conosco, o único planeta caído. 

Fico imaginando Deus Pai mostrando a Jesus que Ele moraria 

por nove longos meses no útero de Maria, assumiria forma humana 

igual a Adão e Eva e viria nos resgatar. 

Que privilégio tiveram milhares de adolescentes judeus que 

conviveram com Jesus. Teve o garoto que deu seus pães e peixes, 

teve a filha de Jairo, o filho da viúva que foi ressuscitado, o 

adolescente João Batista que era primo de sangue. Muitos 

cresceram convivendo com o Deus Conosco. Estavam diariamente 

com Jesus. 

Um dia você adolescente cristão irá conviver diariamente 

com seu amigo Jesus. Vai ser um privilégio único e eterno. 

Oremos pelo retorno de Jesus. 
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