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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 Verdade 

 

Está Página Possui Links 

Especiais – Encontre-as! 

 

 

Verdade! 
 

 “Jesus respondeu, e disse-lhe: Na 

verdade, na verdade te digo que 

aquele que não nascer de novo, não 

pode ver o reino de Deus.” - bJoão 3:3 

Clique na imagem e Assista! 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/busca?q=verdade
https://www.youtube.com/watch?v=wcbdUN8e1Tc
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Valores Eternos 

Verdade 

 Não dirás falso testemunho conta o teu próximo.  Êxodo 20:16 

 Se existe um pecado muito fácil de ser cometido, não importando a idade que se tenha é o pecado do 

falso testemunho ou seja a mentira. As crianças mentem quando dizem para a mãe que não foram elas que 

furaram o pudim, os adolescentes mentem quando dizem que não tem tarefas para fazer, ou que já estão 

namorando, quando sequer conversaram com a pretendente, jovens mentem na entrevista de emprego, os 

comerciantes sempre mentem quando sua loja faz promoção, criminosos mentem colocando a mão sobre a 

Bíblia e os advogados também mentem para liberar seus clientes da cadeia. Profissionais liberais mentem quando 

vão fazer sua declaração de imposto de renda, médicos mentem para justificar sua chegada atrasada no 

consultório, namorados mentem, noivos mentem e o que é ainda pior é vermos como maridos e mulheres, 

mentem um para o outro e ambos mentindo para os filhos. 

 Quando falo sobre namoro com adolescentes e jovens, sempre pergunto qual deveria ser a base do 

relacionamento entre um casal de namorados? A resposta da imensa maioria consegue ser o princípio do amor. 

Então lhes pergunto que se só o amor é suficiente e fico ouvindo o som do silêncio. Então lhes pergunto quantos 

deles teriam dificuldades de se apaixonar por um outro adolescente ou jovem com um corpo lindo e uma mente 

brilhante, porém com apenas um defeitinho de caráter que é serem  mentirosos. Então eu volto a fazer a 

pergunta: Quantos de vocês em sã consciência namorariam um mentiroso(a)? E fico aguardando um corajoso a 

dizer que sim. Termino essas conversa dizendo que o amor e a verdade são a base de um relacionamento entre 

os namorados. 

  Quando o assunto é política, as fake news funcionam de forma surpreendente. Um amigo de um político 

fala uma mentira sobre outro político e uma legião de cristãos, por incrível que possa parecer, acreditam nos 

vídeos e nas demais mentiras e apesar de nosso líder Jesus Cristo dizer em sua palavra que seu reino não é deste 

mundo e pelo seu exemplo de vida nunca ter se envolvido politicamente com o terrível império romano, esses 

cristãos de todas as denominações, além de acreditar em mentiras, eles a compartilham com a maior 

naturalidade 

 Vamos ver como nossa profetiza Ellen White explica o que vem a ser com toda a amplitude o falso 

testemunho: "Aqui se inclui todo o falar que seja falso a respeito de qualquer assunto, toda a tentativa ou intuito 

de enganar nosso próximo. A intenção de enganar é o que constitui a falsidade. Por um relance de olhos, por 

um movimento da mão, uma expressão do rosto, pode-se dizer falsidade tão eficazmente como por palavras.  

Todo o exagero intencional,  toda a sugestão ou insinuação calculada a transmitir uma impressão errônea ou 

desproporcional, mesmo a declaração de fatos feita de tal maneira que iluda é falsidade. Este preceito proíbe 

todo esforço no sentido de prejudicar a reputação de nosso próximo, pela difamação ou suspeitas ruins, pela 

calúnia ou intrigas.  Mesmo a supressão intencional da verdade, pela qual pode resultar o agravo a outrem, é 

uma violação do nono mandamento". Patriarcas e Profetas, página 309. 
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Primeiro de Setembro 

O Inimigo ataca 

Quando Herodes viu que os visitantes do oriente o haviam 

enganado, ficou com muita raiva e mandou matar em Belém 

e em todas as vizinhanças, todos os meninos com menos de dois 

anos. Mateus 2:16. 

 

No capítulo dois de Mateus tem muita coisa acontecendo: tem mago 

estudando estrela, tem reunião de Herodes com magos, tem Herodes mentindo 

dizendo que queria adorar a Jesus, tem magos encontrando Jesus e entregando 

presentes, tem anjo orientando a fuga de José e Maria para o Egito, tem o inimigo 

usando Herodes para tentar matar o menino Jesus, tem a morte de Herodes, tem o 

reinado de Arquelau e tem o novo lar de Maria e José agora em Nazaré e não mais 

em Belém. 

 

Tanta coisa acontecendo que daria um bom filme e o que mais me 

impressionou foi que o nosso inimigo já deixou bem claro que a vida de Jesus na 

terra não iria ser nada fácil. Maria e José ao invés de curtirem o filho, tiveram que 

fugir, correr e se esconder.  

 

Deus tinha um projeto de missão para Jesus e um anjo foi usado por Deus 

para tirar Jesus da rota do inimigo. 

 

Como Maria e José ouviram bem claramente a voz de Deus, você 

adolescente precisa também estar antenado nos caminhos de Deus e aprender na 

prática a ouvir a Sua voz.  

 

Ande com Deus hoje e aprenda a ouvir a Sua voz. 
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Dois de Setembro 

Mensagem Poderosa 

Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está 

perto. Mateus 3:2 

 

João Batista não era um mensageiro de meias mensagens. Era prático, 

objetivo, ia direto ao ponto e ele chamava o pecado pelo nome. Não dava moleza 

nem aos líderes da igreja que sempre se achavam muito melhor que os membros. 

 

A primeira mensagem de João Batista é arrependam-se dos seus pecados. O 

pecado é um câncer plantado pelo nosso inimigo neste planeta e tem um grande e 

único objetivo que é te afastar o máximo possível de Deus aqui nesta sua vida 

terrena e consequentemente sua futura vida eterna com Deus. 

 

Você adolescente precisa identificar dia a dia o que te afasta de Deus. 

Talvez seja estudar, trabalhar ou se divertir de forma exagerada, internet, redes 

sociais, muita televisão a cabo ou mesmo muitas mensagens no celular estão 

tirando seu tempo de ficar com Deus.  

 

Se isso tudo está acontecendo, então passou da hora de pedir sabedoria 

divina para aprender a administrar melhor o seu tempo para cada assunto e 

priorizar a oração, a Palavra de Deus, o louvor e a comunhão com Ele. 

 

Sem arrependimento não haverá perdão e sem perdão você irá a cada dia 

mais pecar e chegará o dia em que Deus não significará mais nada para você. 

Quando esse dia chegar sua vida será literalmente uma tragédia. 

   

A segunda mensagem é que o reino de Deus está próximo. Para você que já 

aceitou a Jesus como seu salvador pessoal, o reino de Deus já chegou. Para você 

que ainda não aceitou, o que falta para tornar Jesus o centro de sua vida? 
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Três de Setembro 

Primo Estranho 

João usava uma roupa feita de pelos de camelos, um cinto de 

couro, comia gafanhotos e mel do mato.  Mateus 3:4 

 

Você já notou que você adolescente já teve um primo estranho? A vida vai 

te levando para lugares diferentes e é muito difícil conviver com primos, mas nas 

poucas vezes que os vemos, nós sempre os achamos um pouco estranhos ou 

diferentes. 

Jesus tinha um primo estranho, pois João Batista vivia, se vestia e comia 

coisas estranhas, pelo menos para nós do ocidente. Você já comeu gafanhoto por 

acaso? E ainda por cima com mel no meio da patinha esquerda? 

Geralmente adolescentes querem parecer o mais normal possível e por isso 

a grande maioria de vocês usam roupas e sapatos segundo o modelinho básico. 

Tem determinadas tribos de adolescentes que só usam preto, outros só branco e 

por aí vai mas são exceções e não a regra. 

Mas na adolescência de muitos, as roupas, os sapatos, os cabelos, os 

acessórios, as tatuagens e as maquiagens irão produzir adolescentes muitas vezes 

bem diferentes ou mesmo bizarros. 

Como adolescentes adventistas temos que evitar que o nosso eu apareça e 

sim que Cristo apareça em nós. É por isso que evitamos roupas, cabelos e 

acessórios que vão nos tornar o centro das atenções e atrair a atenção das pessoas 

para nós e não para Cristo. Quando isso acontece nos envaidecemos e pecamos.  

Se você conhece algum adolescente estranho, lembre-se que ele precisa de 

um Salvador e cabe a você conviver com ele sem que precise ser igual a ele. 

 Seja igual a Cristo inclusive na sua maneira de vestir. 
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Quatro de Setembro 

Até Jesus precisou? 

Logo que Jesus foi batizado, Jesus saiu da água. Mateus 3:16. 

 

Se João Batista pregava que as pessoas tinham que se batizar para terem 

seus pecados perdoados, Jesus que nunca pecou se batizou para quê? 

Ah! Fiz essa pergunta para milhares de adolescentes adventista do sétimo 

dia que já sabem a resposta na ponta da língua: Jesus é o nosso único modelo e 

exemplo e se Ele se batizou devo me batizar também. É simples assim. Batizar 

para dar o exemplo. 

O objetivo do batismo por imersão dentro de uma de nossas igrejas é para 

mostrar para Deus, para você, seus pais, irmãos, amigos e membros de sua igreja 

de que lado você está a partir desta data histórica na sua vida. 

Se existe algo que dá um nó na cabeça dos adolescentes é: por que meus 

pais e os líderes pregam uma coisa e geralmente vivem outra? Por que sempre ouço 

que devo ser reverente, mas quando fico bem quieto, vejo que são eles os que mais 

falam na igreja?  

Por que não devo mascar chicletes na igreja, mas os mesmos adultos levam 

biscoitos, refrigerantes e batata frita para os filhos comerem entre a escola sabatina 

e o culto? 

Todas as coisas que fazemos erradas têm sua origem no pecado e é 

exatamente por isso que você precisa, na adolescência, olhar para Jesus como seu 

único modelo de vida perfeita. Em Jesus não há contradição e isso é o que te basta. 

Se espelhe em Jesus e não perca tempo olhando e criticando pessoas 

imperfeitas que te cercam. Elas não irão te levar para os céus. Jesus sim. 
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Cinco de Setembro 

A primeira tentação de Jesus 

Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado 

pelo diabo. Mateus 4:1 

 

O quarto capítulo de Mateus fala das tentações de Jesus. As tentações são 

estratégias fortes do inimigo para nos levar ao pecado e dessa forma nos afastar de 

Deus e seus caminhos. 

 

 

Adolescentes adventistas do sétimo dia modernos são tentados de forma 

bem diferente da de Jesus. Em pleno culto, enquanto os líderes e pastores abrem a 

Palavra de Deus, oram e pedem a direção do Espírito Santo para o que será falado, 

muitos adolescentes e jovens irão trocar essas bênçãos por mensagens e internet 

no celular.  

 

As mensagens bíblicas divinamente inspiradas não tem a menor 

importância na vida deles e muitos ainda se perguntam se isso é pecado. Se o seu 

celular, a internet e as redes sociais te afastam de Deus, isso tudo virou tentação, 

que virou pecado e você é o único que perde, pois quem se afastou de Deus foi 

você. 

 

Jesus foi levado para o deserto. O povo de Israel foi provado no deserto e é 

no deserto de sua vida que as provações vão acontecer. E este deserto de sua vida 

pode estar acontecendo agora em sua adolescência. 

  

Jesus ficou quarenta dias e noites sem comer, mas Jesus venceu a primeira 

tentação usando uma passagem de Deuteronômio 8:3. Quando as comidas e 

bebidas proibidas te tentarem lembre-se que “nem só de pão o homem viverá, mas 

vive de tudo o que o Senhor diz.”  

 

Boa saída a de Jesus. Ele usou a Bíblia. Lindo exemplo para você. 
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Seis de Setembro 

A Segunda Tentação de Jesus 

Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras 

Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de 

você. Mateus 4:6 

 

Na primeira tentação de Jesus Satanás tripudiou, zombou da origem divina 

de Jesus ao dizer: Se tu és o filho de Deus. Na segunda tentação ele usa de novo a 

mesma estratégia e pasmem, adolescentes adventistas do sétimo dia, Satanás 

também usa a Bíblia para enfrentar o autor da Bíblia. 

 

É muito interessante saber que Satanás conhece a Bíblia e usou um texto 

bíblico para provocar e tentar Jesus. Satanás deve ter pensado que se Jesus o 

derrotou com a Palavra ele também poderia derrotá-lo com a Palavra, mas o 

inimigo perdeu de novo. 

 

Jesus não negou que a passagem de Satanás estava ou não na Bíblia, mas 

simplesmente veio com outra passagem e derrotou o inimigo: Não ponha a prova 

o Senhor teu Deus. 

 

Jesus não precisa provar nada nem para mim, nem para você que está em 

plena adolescência e muito menos para o nosso arqui-inimigo ou suas hostes 

malignas.  

 

Jesus é o Senhor e isso basta. Acredite quem quiser, Deus Pai, Deus Filho 

e Deus Espírito Santo são os senhores de toda a terra.  

 

Agradeça a Deus por Ele ser quem Ele é e isso nos basta. 
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Sete de Setembro 

A terceira tentação de Jesus 

Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. 

Mateus 4:8 

 

Jesus Cristo estava fragilizado pela falta de comida por 40 dias e 40 noites. 

Uma vez por ano nossa igreja tem um período de 10 horas de jejum e oração. Se 

você multiplicar 40 dias por 24 horas chegará a fantásticas 960 horas sem comer e 

sem beber. Jesus é nosso exemplo em tudo e também no jejum. 

 

A terceira tentação tem tudo a ver com o maior desejo de nosso inimigo que 

é o supremo desejo de adoração. Satanás foi expulso do céu, pois ele queria ser um 

dos membros da divindade. Ele queria ser igual ao Criador. Muita pretensão para 

um ser criado e mais pretensão ainda à dele de sonhar que logo Jesus iria adorá-lo. 

E como dizem os adolescentes: Ele pirou na batatinha ou viajou na maionese. 

 

Fico eternamente agradecido ao nosso Salvador Jesus que venceu as três 

tentações do mesmo jeito e sempre citando a Palavra de Deus. Fico feliz em saber 

que o meu líder, meu Salvador e Senhor conhecia, estudava e tomava tempo com 

a Palavra de Deus. 

 

Como adolescentes cristãos precisamos seguir os ensinamentos de Jesus em 

nosso dia a dia e separar tempo para estudar, ler e meditar na Palavra de Deus.  

 

 

É essencial para uma vida plena ao lado de Jesus. 
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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 Setembro 

Pregador e Médico 

O povo que vive na escuridão verá uma forte luz: e a luz brilhará 

sobre os que vivem na região escura da morte. Mateus 4:16 

 

Depois que Jesus foi tentado, o inimigo foi embora, vieram anjos e cuidaram 

de Jesus. Alimentado e revigorado agora era hora de trabalhar. Jesus começou a 

cumprir Sua missão e se você adolescente ler sua Bíblia hoje somente em Mateus 

4:12 a 25 vai ver que Jesus não corria do trabalho e de Sua missão. 

 

 Jesus sabendo que João Batista tinha sido preso foi para a Galileia e 

começou Seu ministério como pregador e a sua mensagem era a mesma de João 

Batista. Conforme a profecia de Isaías Jesus foi para lá, pois era lá que moravam 

os pagãos, ou seja, os não judeus. 

 

Foi no meio desse povo que Jesus começou a escolher seu time seleto de 

discípulos e sucessores. Com tanta gente estudada, com tantos doutores da lei, com 

tantos sacerdotes, rabinos, mestres, fariseus e saduceus, Jesus nos surpreende 

escolhendo pescadores. Pedro, André, Tiago e João aceitaram de imediato e se 

tornaram evangelistas ou pescadores de homens. 

 

No verso 23 fala que Jesus andava, ensinava, evangelizava e curava. Como 

Ele é nosso modelo, aprenda desde já a amar o seu trabalho. 

  

Seja ele qual for faça-o bem feito como Jesus fez. 
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Nove de Setembro 

Que mensagem é esta? 

Bem aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino 

dos céus. Mateus 5:3 

 

Mensagem nova e curas milagrosas era o carro chefe deste novo jovem 

pregador e não foi à toa que grandes multidões começaram a segui-lo. 

 

Milhares e milhares de israelitas foram ao monte para ouvir o novo 

pregador. Vivendo sob a ditadura romana, tudo o que mais um judeu queria ouvir 

era uma mensagem poderosa sobre liberdade. Eles queriam ouvir sobre planos, 

estratégias para se vir livres de seus opressores e quando Jesus abre Seus lábios, 

Ele lhes fala de felicidade. 

 

Ellen White no Desejado de Todas as Nações página 205 nos diz: “As 

primeiras palavras de Cristo ao povo no monte foram de bênçãos. Bem 

aventurados, disse, são os que reconhecem sua pobreza espiritual e sentem sua 

necessidade de redenção. O Senhor nada pode fazer para a restauração do homem 

enquanto ele convicto de sua própria fraqueza e despido de toda presunção, não se 

entregar a guia divina”. 

 

Na sua linguagem: Felizes são os adolescentes que se reconhecem 

espiritualmente pobres e indignos e reconhecem que precisam de Jesus para se 

salvar e para possuir o reino dos céus.  

 

Quem bom que essa felicidade está à disposição de todos nós pecadores.  

 

Feliz dia para toda a raça adolescente. 
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Dez de Setembro 

Chorar traz felicidade? 

Bem aventurado os que choram, pois eles serão consolados. 

Mateus 5:4 

 

Basta chorar por qualquer coisa para sermos felizes? Chorar sempre que não 

conseguir solucionar seus problemas vai lhe fazer um adolescente feliz? 

 

Geralmente choramos quando a dor nos atinge, quando levamos uma surra, 

quando ouvimos histórias tristes ou com final feliz, quando somos rejeitados pelos 

namorados, noivos e esposas. Rompeu o namoro tem choro. Existe o choro da 

fome, do desemprego, da doença, pela humilhação sofrida na escola e em casa. 

 

Ellen White no mesmo livro de ontem nos ajuda a entender esse time de 

felizes: “Por essas palavras Cristo não nos ensina que o chorar em si mesmo tenha 

poder para remover a culpa do pecado. O choro a que se refere não consiste em 

melancolia e lamentação. A verdadeira tristeza pelo pecado é o resultado da 

operação do Espírito Santo. Por todo pecado é Jesus novamente ferido (Hebreus 

6:6) e ao olharmos Aquele a quem transpassamos, choramos as transgressões que 

lhe trouxeram angústia. Tal pranto levará a renúncia do pecado”.  

 

Quando você chorar por conta de seus pecados e pelo mal que você trouxe 

a Jesus, quando o Espírito Santo te levar ao arrependimento, você será feliz. 
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Onze de Setembro 

Quem é esse manso? 

Bem aventurados os mansos porque eles herdarão a terra. 

Mateus 5:5. 

 

Tia Ellen White nos ajuda de novo: “As dificuldades que temos de enfrentar 

podem ser muito diminuídas por aquela mansidão que se esconde em Cristo. Se 

possuirmos a humildade de nosso Mestre sobrepor-nos-emos aos menosprezos, às 

repulsas, aos aborrecimentos a que estamos diariamente expostos e estes deixarão 

de nos lançar sombra sobre o espírito. 

 

 A mais elevada prova de nobreza de um cristão é o domínio de si 

mesmo. Aquele que em face dos maus tratos ou de crueldade, deixa de manter 

espírito calmo e confiante, rouba a Deus o seu direito de nele revelar Sua própria 

perfeição de caráter. Humildade de coração é a força que dá vitória aos seguidores 

de Cristo. É o penhor de sua ligação com as cortes do céu.  

 

Os que manifestam o manso e humilde espírito de Cristo são ternamente 

considerados por Deus. Podem ser olhados com desdém pelo mundo, mas são de 

grande valor aos Seus olhos. Não somente os sábios, os grandes e os caritativos, 

obterão passagem para as cortes celestes. Não somente o atarefado obreiro, cheio 

de zelo e atividade. Não; o pobre de espírito que ambiciona a presença permanente 

de Cristo, o humilde coração cujo maior anelo é fazer a vontade de Deus, estes 

receberão uma entrada abundante.” (O Desejado de todas as Nações p. 172)  

  

Eu preciso muito dessa virtude na minha vida. Você adolescente é esse 

manso? 
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Doze de Setembro 

A Quarta Pessoa Feliz 

Bem aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles 

serão fartos. Mateus 5:6. 

 

Que benção fazermos parte da última igreja apocalíptica da terra e sabermos 

que como povo teremos duas marcas que nenhuma outra igreja terá ao mesmo 

tempo: guardaremos a lei de Deus incluindo o santo sábado e teremos o auxílio do 

Espírito de Profecia. 

 

Ellen White de novo nos socorre: “O sentimento da própria indignidade 

levará o coração a ter fome e sede de justiça e esse desejo não será decepcionado. 

Os que dão lugar a Jesus no coração compreender-lhe-ão o amor. Todos quantos 

anseiam ter semelhança de caráter com Deus serão satisfeitos. O Espírito Santo 

nunca deixa sem assistência a alma que está olhando a Cristo. Ele toma do que 

é de Cristo e o mostra. Se o olhar se mantiver fixo em Jesus, a obra do Espírito 

não cessa, até que a alma esteja conforme sua imagem”. (O Desejado de Todas as 

Nações – pág. 207). 

 

O texto de Ellen White nos ensina que ao olharmos para nossos pecados não 

vemos como nos salvar, mas quando olhamos para Jesus que é a nossa Justiça não 

temos como nos perder.  

 

Não é a justiça humana que buscam estes felizes, mas a justiça divina que 

se encontra somente em Jesus.  

 

Feliz dia para você. 
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Treze de Setembro 

Os misericordiosos e os puros 

Bem aventurados os misericordiosos porque eles alcançarão 

misericórdia. Mateus 5:7 

Tia Ellen de novo: “O misericordioso encontrará misericórdia e o puro de 

coração verá a Deus. Todo pensamento impuro contamina a alma, enfraquece o 

senso moral e tende a apagar as impressões do Espírito Santo. Diminui a visão 

espiritual, de modo que os homens não podem ver a Deus. O Senhor pode perdoar 

o arrependido pecador, e perdoa. Embora perdoada, a alma fica prejudicada. Toda 

impureza de linguagem ou de pensamento deve ser evitada por aquele que quer 

possuir clara percepção da verdade espiritual.  

As palavras de Cristo, todavia, abrangem mais que a isenção da impureza 

sensual, mais que a ausência daquela contaminação cerimonial que os judeus tão 

rigorosamente evitavam. O egoísmo nos impede de ver a Deus. O interesseiro julga 

a Deus igual a si mesmo. Até que tenhamos renunciado a isso não podemos 

compreender Aquele que é o amor. Unicamente o coração abnegado, o humilde e 

fiel de espírito, verá a Deus como “misericordioso e piedoso, tardio em iras e 

grande em beneficência e verdade (Êxodo 34 e O Desejado de Todas as Nações 

página 208”). 

Todos os adolescentes sem exceção precisam da misericórdia e da pureza 

de Deus em suas vidas. 

Bom dia com Deus no comando de sua felicidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
2
3 

 

Quatorze de Setembro 

Os pacificadores 

Bem aventurados os pacificadores porque eles serão chamados 

filhos de Deus. Mateus 5:9 

 

Se existe algo que povoa o sonho de pessoas, famílias e governos é a tal da 

paz. As nações se preparam para a guerra, compram armamentos, convocam os 

jovens para a batalha, investem em bombas atômicas e tudo isso, segundo eles, é 

para garantir a paz. Que filosofia mais fútil: se queres a paz, prepara-te para a 

guerra. 

 

Muitos adolescentes adventistas convivem com a violência dependendo do 

lugar onde você mora, a escola que frequenta ou ambiente que costumar ir. Muitos 

adolescentes não cristãos se organizam em gangues, outros tantos já estão 

traficando, se viciaram e muitos irão morrer antes de completar 16 anos sem nunca 

saber o que é ter paz. 

 

“A paz de Cristo provem da verdade. É harmonia com Deus. O mundo está 

em inimizade com a lei de Deus. Os pecadores se acham em inimizade com seu 

Criador e em resultado, em inimizade uns com os outros. Mas o salmista declara: 

“Muita paz têm os que amam a tua lei e para eles não há tropeço”. Salmos 119:65 

e (DTN p. 208). 

 

 

“O único poder capaz de criar ou perpetuar a verdadeira paz é a graça de 

Cristo”. (DTN 208). 
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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 Setembro 

Sofrendo e sendo feliz? 

Bem aventurados os que sofrem perseguição por causa da 

justiça, porque deles é o reino dos céus.  Mateus 5:10 

 

Se existe algo que adolescentes não toleram são injustiças. Liderando 

desbravadores e dirigindo classes de juvenis e adolescentes pude sentir na pele 

claramente a reação deles quando uma atitude injusta da minha parte era cometida. 

A reação era imediata e por diversas vezes tive que pedir desculpas pelo erro 

cometido. 

 

Depois que Jesus explicou em que consistia a verdadeira felicidade Ele 

apresenta uma bem aventurança que ninguém esperava. Muitos devem ter se 

perguntado: Para seguir a Jesus vou ter que sofrer perseguições?  

 

Todos os adolescentes cristãos e também os adolescentes adventistas do 

sétimo dia sofrem perseguições. Somos ridicularizados quando rejeitamos um 

ótimo emprego com o sábado obrigatório e curtem conosco quando não comemos 

carne de porco. Se falamos que devolvemos o dízimo e ofertas, somos comparados 

a mentes fracas que enriquecem pastores desonestos.  

 

Quando dizemos que cinema, balada, teatro e estádio de futebol não fazem 

parte de nossa praia, perguntam de que planeta nós viemos e o que estamos fazendo 

nessa terra.  

 

Nosso consolo é que o reino dos céus é nosso.  

 

Maravilhosa promessa do Senhor Jesus. 
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Dezesseis de Setembro 

Perseguição Cruel 

Bem aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos 

perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por 

minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o 

vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas 

que foram antes de vós. Mateus 5:11 e 12. 

 

Imagine por um momento milhares de pessoas, incluindo os adolescentes 

judeus, parando para ouvir Jesus dizer que para segui-lo muitos deles seriam 

perseguidos. Que mensagem impopular não é verdade? 

 

Uma legião de perseguidores de servos de Deus tem se levantado desde que 

o pecado entrou em nosso planeta. Durante toda a história de humanidade a Bíblia 

confirma tudo. O que vemos é um inimigo e um terço de anjos derrotados tentando 

arranjar mais inimigos para perseguir adolescentes cristãos. 

 

Desde o apedrejamento de Estevão, a própria morte de Jesus, as mortes 

terríveis dos discípulos, a decapitação de João Batista, leões devorando cristãos na 

idade média e toda a perseguição que ainda virá antes da segunda vinda de Jesus, 

tudo isso foi e ainda será movido pelo nosso arqui-inimigo com objetivo de nos 

afastar de Jesus. 

 

Se você tiver que passar por perseguições cruéis, sorria, pois você estará 

fazendo parte de mais um grupo de discípulos felizes e fieis. 
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Dezessete de Setembro 

Adolescentes Com Sal 

Vós sois o sal da Terra. Mas se o sal vier a ser insípido, com que 

se há de salgar? Para nada mais serve senão para ser lançado 

fora e ser pisado pelos homens. Mateus 5:13 

 

Depois das bem aventuranças, Jesus diz claramente que você, seu discípulo, 

é o sal da terra. É você, adolescente adventista do sétimo dia, que um dia desistiu 

de viver a vida do seu jeito e aceitou a Jesus como Salvador e Senhor, que é o sal.  

É você, adolescente adventista do sétimo dia que faz a diferença no 

internato, no cursinho, no estágio, no trabalho e em casa que é o sal da Terra. 

Porque você é o sal, seu dia começa com Deus. Se você ainda não pratica a 

devoção matinal comece e verá que bênção na sua vida. Porque você é sal irá amar 

e tratar bem sua família, seus amigos, colegas de colégio, estágio e trabalho.  

 

Por ser sal, seu celular não funciona mais no recinto sagrado da igreja e 

você não mistura mais tecnologia com adoração.  

Porque você é sal, irá cuidar de seus pais hoje e pelo resto de sua vida. Eles 

são tudo de bom que Deus te deu e cabe a você cuidar bem deles e fazer a diferença 

na vidas deles. É para isso também que você é sal. 

Adolescentes sem sal não servem para nada. Serão lançados fora. Leia o 

verso de hoje e isso foi falado por Jesus. 

O sal de nossa vida é Jesus. Ele faz a diferença. Amém por isso. 
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Dezoito de Setembro 

Adolescentes iluminados 

Vós sois a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade 

edificada sobre um monte. Mateus 5:14 

 

Você é o sal mas Ele também disse que você é a luz. Jesus aqui não te 

pergunta se você pode, se você quer, se dá para você fazer um sacrifício, se sua luz 

pode brilhar somente na igreja.  

Jesus diz: Adolescentes adventistas do sétimo dia que guardam a minha lei, 

que acreditam no Espírito de Profecia e ainda esperam que Eu volte para lhes 

buscar, você é a luz do mundo. 

 

Adolescentes iluminados acordam e se conectam com a Luz maior que é 

Trindade e saem de casa dispostos a brilhar. Essa conexão é feita através da oração 

onde você, com os joelhos dobrados, ora pelos pais, pelos amigos da escola que 

não conhecem a Cristo, ora pelos amigos que estão com câncer, ora pelos amigos 

da igreja que estão se curando da maconha, da cocaína e do crack e que estão 

internados em clinicas de desintoxicação. 

 

Depois de orar, de estudar sua Bíblia e louvar unicamente ao Cordeiro de 

Deus, você está habilitado a sair de casa e brilhar. Irradie essa luz divina durante o 

seu dia e quando sua bateria estiver arriada é hora de recarregar tudo novamente 

no seus momentos com Deus antes de dormir.  

 

Comece e termine seu dia com a Luz celeste. 

 

 

 

 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/5/14
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Dezenove de Setembro 

Honrando a Lei 

Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem nem 

um jota ou um til se omitirá da Lei, sem que tudo seja 

cumprido. Mateus 5:18 

 

Depois de falar de felicidade, perseguição, sal e luz e antes que qualquer 

judeu perguntasse se Ele tinha vindo quebrar a lei de Deus, Jesus ensina o que está 

no verso de hoje e Mateus rapidinho escreve. 

 

Jesus não poderia deixar de honrar, cumprir, prestigiar, reverenciar a Lei de 

Deus por um motivo muito simples: Ele é o autor da Lei. Jesus também é Deus e 

a única porção das Escrituras escrita pelo próprio dedo de Deus foi a Lei de Deus 

e isso em tábuas de pedras para deixar claro para toda a humanidade que a Lei é 

eterna. 

 

Como adolescente adventista do sétimo dia vivendo neste mundo de 

mudanças diárias e constantes, você pode dormir tranquilo que a Lei de Deus não 

mudou e não vai mudar, pois o próprio Autor da Lei foi quem prometeu e Mateus 

5:18 confirma tudo isso. 

 

Quando você separa sua melhor roupa, engraxa seus sapatos na sexta antes 

do pôr do sol, quando você degusta o melhor lanche do internato ou em casa, 

quando você vai ensaiar no coral, recapitular a lição da escola sabatina e quando 

você vai à igreja no sábado de manhã, você confirma que a Lei é eterna e o Autor 

também. 

 

 Deus fica feliz em ver adolescentes fieis. 
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Vinte de Setembro 

Fieis a toda prova 

Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do Céu, se forem 

mais fieis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei 

e os fariseus. Mateus 5:20. 

 

Jesus está te estimulando como adolescente adventista do sétimo dia a ser 

fiel em fazer a vontade de Deus e ainda ser mais fiel do que os próprios pretensos 

líderes da igreja. 

 

Adolescentes fieis tem relacionamento diário com a Trindade, conhecem de 

perto a Palavra de Deus, tomam tempo diário com Jesus, honram seus pais, ajudam 

em casa e fora dela, são alunos dignos do nome de cristãos, dão bom testemunho 

e não tem medo de assumir o estilo de vida adventista do sétimo dia. 

 

Temos que ser fieis nos ensaios do coral. Colocou seu nome lá? Então seja 

fiel e vá lá honrar o seu nome e o nome de Deus. Chegue cedo e garanta sua 

pontualidade, regularidade e as bênçãos virão. 

 

Seja fiel ao entregar dízimos e ofertas de sua mesada ou de seu salário de 

estagiário. Quando você chegar à vida profissional vai testemunhar de sua 

fidelidade enquanto ainda ganhava pouco.  

 

Deus, sua igreja e seus pais precisam de adolescentes fiéis dispostos a 

continuar assim pelo resto de suas vidas. 

 

 Um feliz dia para adolescentes fiéis. 
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Vinte e Um de Setembro 

Adulterando com o olhar 

Eu, porém vos digo: Qualquer que olhar para uma mulher, com 

intenção impura no coração, já adulterou com ela. Mateus 5:28. 

 

Jesus continua ensinando seu povo e seus ensinos nos chegam pela sua 

palavra. Jesus toca num ponto muito sensível do relacionamento entre homens e 

mulheres e este ponto é o adultério. Não adulterarás é um mandamento da lei de 

Deus e foi Ele mesmo que escreveu isso com o Seu próprio dedo. 

 

Jesus amplia e muito o conceito do adultério. Para quem pensava que 

adulterar era só ter relações sexuais fora do ambiente do casamento, Jesus resolveu 

ir além e diz que se você, em sua mente cobiçar uma mulher, já está adulterando 

com ela.  Que amplitude tomou esse assunto do adultério segundo a visão de Jesus! 

 

Na adolescência de sua vida, a mídia do mal intensifica todas as suas 

estratégias para te levar ao adultério: são novelas, seriados, propagandas, 

pornografia, bailes, balada e tudo é considerado muito fácil, muito normal e nada 

é apresentado como pecado.  Só que eles não vão pagar suas contas depois. A Aids 

e as doenças venéreas vão sobrar para você e quem te convidou para o pecado não 

vai pagar o seu tratamento. Pode ter certeza absoluta disso.  Seus amigos ou melhor 

seus inimigos te levam para o mundão do pecado e te deixam lá acorrentados como 

escravos. 

 

Jesus deixa esse alerta para você. Que Ele te livre das tentações e dos males 

deste mundo.  Que Ele seja o primeiro e o melhor de todos os nossos pensamentos. 

 

 Feliz dia para seus pensamentos. 
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Descreva aqui a sua 

 Semana com Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

_______________________________________
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_______________________________________
_______________________________________
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_______________________________________

___________________________ 
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Vinte de Dois de Setembro 

Aprendendo a dizer não 

Seja, porém o vosso sim, sim e o vosso não, não. O que passar 

disso vem do maligno. Mateus 5:37 

Neste verso aprendemos como adolescentes, jovens, adultos, idosos e 

crianças devem lidar com relação as suas promessas, seu jeito de falar e se 

relacionar com as pessoas. 

Vivemos num mundo de eternas promessas. “Eu prometo que vou te ligar, 

eu prometo que amanhã vai estar na sua conta, te prometo a passar a lição na classe 

da escola sabatina” e por aí vão milhares de outras que fazemos e muitos já 

prometem para não cumprir. 

Acabo de chegar de um Adole em Ji-Paraná em Rondônia e pela primeira 

vez em sessenta e oito congressos, vi uma departamental encerrar suas inscrições 

com quinze dias de antecedência, de acordo com um sim, sim e não, não. 

Palavra dada num púlpito da principal Igreja Adventista de Ji-Paraná e a 

partir de 01/03/2013 até 14/03/2013, essa líder contabilizou 349 nãos para pais, 

adolescentes e líderes que haviam negligenciado as inscrições, confiantes que ela 

daria mais uma chance. Os quinhentos e oitenta e um adolescentes que entenderam 

seu recado, se inscreveram e foram abençoados com o Adole mais completo que 

já participei.  

Começamos na sexta de noite, tivemos um sábado intenso, festa à noite, 

santa ceia e madrugada com Deus.  Quem não acreditou no sim, sim e não, não 

acabou não sendo abençoado.  

 

Simples assim. Sim, sim e não, não. 
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Vinte e Três de Setembro 

Oferecendo a outra face 

Eu, porém vos digo: Não resistais ao homem mau. Se alguém te 

bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Mateus 5:39 

 

Quando Jesus tomou a decisão de salvar a humanidade do pecado levou essa 

decisão muito a sério. Ao conviver com a humanidade Ele estabeleceu regras de 

relacionamento, todas baseadas no amor a Deus e ao próximo, que é a essência de 

Sua Lei. 

 

Jesus nos ensina como lidar com adolescentes maus. Se tratarmos o mau 

com o mau, as consequências serão trágicas e podem gerar até uma morte.  Jesus 

te dá dicas que quebram o coração dos maus: se você receber um tapa e partir para 

a agressão, você estaria vencendo o mal com o mal e desta forma o evangelho, as 

boas novas da salvação, que deviam transformar seu viver, não estará fazendo a 

menor diferença em sua vida. 

 

Jesus amplia as dicas e diz que se alguém quiser ficar com sua túnica, você 

deve oferecer a capa, se alguém te obrigar andar uma milha, vá com ele duas e   

para fechar com chave de ouro essa aula de relações humanas, Jesus nos pede para 

amarmos os inimigos e orar pelos que nos perseguem. 

 

Impossível para mim e diria para você também. Mas quando Jesus tiver 

ocupado o trono do seu e do meu coração vai ser fácil. 

 

 Vamos tentar chegar nesse padrão? Com a graça de Deus tudo é possível. 
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Vinte e Quatro de Setembro 

Adolescentes da Segunda Milha 

Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 

duas. Mateus 5:41 

 

Adolescentes de segunda milha são aqueles garotos e garotas adventistas do 

sétimo dia que estão cansados de serem iguais aos adolescentes tradicionais de 

nossas igrejas, que assistem sua escola sabatina no sábado sem sequer participar, 

que vão lá só porque seus pais estão lá e geralmente curtem mais seus celulares 

que a maravilhosa palavra de Deus. 

 

Vários adolescentes de segunda milha cansaram da vida monótona de 

adolescentes cristãos de fachada e muitos têm se tornado parceiros de seu 

professor, chegando antes dos demais nas suas classes, arrumando cadeiras, os 

computadores, abrindo janelas, providenciando papel, caneta e eles ficam lá 

sempre perguntando ao professor como podem ajudar mais. 

 

Adolescentes de segunda milha fazem diferença em suas famílias, lavando 

louça sem que a mãe implore, limpando casa, engraxando sapatos, indo ao banco, 

trazendo a grana do estágio para ajudar a fechar o rombo do mês e se colocando à 

disposição dos pais. 

 

Adolescentes de segunda milha estão fazendo a diferença nos Calebes, nos 

Adoles, nos Desbravadores, em nossas igrejas, nos corais, nas famílias e na 

sociedade.  

 

Você é adolescente de primeira ou segunda milha? 

 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
3
6 

 

Vinte e Cinco de Setembro 

Amar o inimigo? 

Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que 

perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês 

que está nos céus. Mateus 5:43-45 

 

Talvez esse seja o pedido mais difícil de cumprir em sua vida diária. Jesus 

estava falando para judeus que viviam oprimidos pelos romanos. Judeus tinham 

que obedecer, cumprir regras romanas e com certeza a pior parte era ter que pagar 

obrigatoriamente impostos, tirando dinheiro de suas famílias para aumentar o 

poderio romano nesta terra. 

 

Ninguém gosta de ser subjugado, ultrajado, humilhado, diminuído e era 

assim que os judeus se sentiam e eles aguardavam um Salvador que os livrasse do 

jugo romano. Eles queriam um Jesus guerreiro, forte, reacionário, rebelde, que 

pudesse lançar uma rebelião, arregimentar soldados e exterminar os romanos. No 

meio desse ódio mortal, Jesus pede ao povo judeu que ame seus inimigos. Imagine 

o impacto disso na cabeça dos adolescentes judeus. 

 

Este novo mandamento ou nova ordem divina chegou até nós hoje e Jesus 

continua dizendo: Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam 

que Deus lhes de alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as 

pessoas que os amam. Mateus 5:46.  

 

Adolescente, esse desafio é para você. 
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Vinte e Seis de Setembro 

Vivendo de aparência 

 Tenham cuidado de não praticarem seus deveres 

religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros! Se vocês 

agirem assim não receberão nenhuma recompensa do Pai de 

vocês que está no céu. Mateus 6:1 

  

Jesus Cristo é o líder mais coerente que o mundo já conheceu, pois Ele é o 

único que consegue viver o que Ele prega. Jesus nos alerta contra um câncer 

espiritual que é viver de aparência, viver tentando provar para si e para os outros 

que você é o que você não é. Deve ser ruim viver dessa forma. 

  

Na adolescência não nos preocupamos muito com essa falsa vida dupla, pois 

a maioria dos adolescentes adventistas do sétimo dia que conheço está 

comprometida com a volta de Jesus, querem contar com o apoio de seus pais, 

querem ter amigos cristãos, estudar, se formar, trabalhar e ter sua família quando 

encontrarem os gatos e as gatas de suas vidas. 

  

Pior do que viver de aparência é adorar de aparência. É literalmente ir à 

igreja, ajoelhar e fingir que ora, fingir que canta, fingir que devolve dízimos e 

outras inúmeras formas de fingir o que não se é.  

  

Devo ir à Igreja o mais cedo que puder, dobrar meus joelhos, orar, cantar e 

adorar de forma que louve e exalte o Deus Criador e tudo isso de coração não 

fingido. 

 

Ao invés de aparência, a palavra de ordem de Jesus é transparência. São 

coisas bem diferentes não é verdade? 
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Vinte e Sete de Setembro 

Pai Nosso – I 

Portanto vós orareis assim: Pai Nosso, que estás nos céus, 

santificado seja o teu nome. Mateus 6:9 

 

Antes de Jesus nos deixar um modelo de oração, Ele nos alerta mais uma 

vez contra as orações feitas por hipócritas que gostam de aparecer. Jesus nos 

orienta a orarmos em nosso quarto, nos dando a entender que quando o assunto é 

oração, quanto mais escondida e secreta melhor.  

 

Ele nos alerta para o fato de que quem gosta de repetir oração são gentios 

que não sabem o que estão falando e por isso repetem e repetem. Foi Jesus quem 

falou isso e Ele sempre sabe o que está falando. 

 

Vocês adolescentes adventistas do sétimo dia sabem como orar. Sempre nos 

congressos que participo, abro um espaço para todos os adolescentes orarem por 

si, pela família e por amigos e é lindo vê-los orando e chorando no meio de suas 

orações. 

 

Pai nosso que estás nos céus.  Os céus são o lugar do nosso soberano 

Criador. Jesus veio de lá e voltou para lá. Ele vai nos levar para lá quando voltar e 

nós acreditamos nisso plenamente. 

 

Santificado seja o Seu nome. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito são 

todos santos. Nenhum ser humano é santo como Deus é santo. Devemos nos chegar 

com muita humildade na presença de seres tão santos como a Trindade.  

 

Eles São o que São. 
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Vinte e Oito de Setembro 

Pai Nosso – II 

Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como 

no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus 6:10 

 

Jesus continua te ensinando: 

Venha o teu reino. Quanto você aceitou a Jesus em seu coração, o reino de 

Deus nasceu em você e você vai voltar para o reino de Deus que Ele está 

preparando para todos os que O aceitaram. Posso vislumbrar pela fé, milhares de 

adolescentes adventistas do sétimo dia entrando na Nova Jerusalém, sendo 

recebidos por Jesus. Essa é uma promessa de Deus Filho e Ele vai cumprir. 

 

Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu.  Isso é fácil de falar 

e difícil de querer. Entre os 13 e 21 anos quando efetivamente você é adolescente, 

sua vida será pautada pelas suas escolhas e não é nada fácil deixar que Deus seja 

sua melhor escolha.  Como adolescente você tem que aprender a confiar 

plenamente no Senhor, pois Ele sabe o que é melhor para você. O que fará toda a 

diferença em sua vida é deixar que Jesus viva em você. 

 

O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esta é a sua oração por emprego, 

por salário, por estágio, por renda que te garantirá uma sobrevivência digna nesta 

terra. Devemos aprender que não precisamos de luxos e grandes confortos na vida. 

Necessitamos sim, de ter dignidade para vivermos bem e ajudar nosso próximo a 

viver bem também. 

 

Muito pão talvez te afaste de Deus. 
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Descreva aqui a sua 

 Semana com Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 
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Vinte e Nove de setembro 

Pai Nosso – III 

Perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos 

nossos devedores. Mateus 6:12 

 

Jesus te ensina uma regra áurea de vida e deste verso você aprende grandes 

coisas. 

A primeira delas é que temos dívida com Deus. Se não as tivéssemos não 

precisaríamos pedir perdão. O pecado entrou em nossa vida e não conseguimos 

entrar na presença de Deus sem pedir perdão. Ao ajoelharmos bastará nós 

olharmos como somos e olharmos para Jesus e ao pedir perdão Ele virá em seu 

socorro. 

 

A segunda delas é que as pessoas nos devem. Não é só você que é um grande 

devedor. Você como adolescente cristão acaba fazendo favores e bondades para 

seus amigos e muitos te dizem que estão te devendo uma.  

 

A terceira delas é que se você quiser viver com a consciência tranquila, vai 

precisar aprender a perdoar e perdoar facilmente.  

 

Seus pais, irmãos, tios, primos, professores, amigos, colegas, seu diretor de 

desbravadores, pastor, sua ou seu namorado (a), todos precisam ser perdoados e o 

não perdoá-los vai fazer de você um adolescente infeliz e escravo de seu orgulho.  

 

Aprendendo a perdoar você curtirá o perdão divino. 

 

Comece hoje a praticar. Você vai ver como você vai andar mais leve. 
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Trinta de Setembro 

Pai Nosso – IV 

Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque 

teu é o reino, o poder e glória para sempre. Amém. Mateus 6:13 

Jesus está agora ensinando a parte final da oração do Pai Nosso e esta oração 

é um presente de Deus para sua vida. Note que Ele pede ao Pai duas coisas muito 

significativas: que você não caia em tentação e que te livre do mal. 

 

O pecado acontece porque caímos em tentação. Tentação na adolescência é 

algo que existe de sobra. Você é tentado na escola, no cursinho, na igreja, no 

trabalho e pasme até na sua casa. Você é tentado a beber, a fumar, a jogar, a ter 

relações sexuais antes de se casar, a ficar e ser descartado a qualquer momento 

como se fosse lixo, a ir a festas, shows, barzinhos e por aí vai. 

 

Andar com Cristo não nos livra da tentação, pois a cada dia ela virá, mas 

andar com Cristo nos ensina a dizer não quando ela chegar. Nada fácil, mas não 

impossível para quem   aceitou Jesus na sua vida. 

 

Que bom saber que o Senhor está totalmente empenhado em nos proteger 

do mal. Existem anjos comissionados por Deus só para cuidar de nossa vida 

adolescente.  Deus não é maravilhoso? 

 

Jesus encerra dizendo que o reino, o poder e a glória pertencem ao Pai. E 

amém quer dizer assim seja. 

 

Pronto, a oração do Pai Nosso agora ficou mais fácil para você praticar. 
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