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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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“De fato, a piedade com contentamento é grande 

fonte de lucro, pois nada trouxemos para este 

mundo e dele nada podemos levar; por isso, tendo o 

que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso 

satisfeitos” - 1 Timóteo 6:6-8 

Neurociência para Adolescentes 
Inteligentes! Clique na Imagem 
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Valores Eternos 

Contentamento 

 Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a 

sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo.  Êxodo 20:17 

 Ao longo deste ano, você adolescente de Deus, aprendeu os princípios que são a própria essência da lei 

de Deus e hoje chegamos ao último deles que é o contentamento. Se contentar com os seus bens materiais não 

é uma tarefa fácil, principalmente quando você passa da adolescência para a juventude, põe seus pés no mundo 

do trabalho, começa a ganhar o seu próprio dinheiro e a realizar todos os seus desejos materiais que talvez seus 

pais nunca puderam lhe dar. 

 Adolescentes cristãos que não tiveram pais com uma situação financeira tão folgada, precisam aprender 

a vencer pecado da cobiça, principalmente se convivem com outros adolescentes que tiveram pais abonados. É 

sempre bom lembrar que são poucos os adolescentes que tem essa vida abastada e que os celulares e os 

notebooks que eles têm, foram apenas presentes de seus pais ou seja, eles não tiveram mérito nenhum em ter 

esses bens materiais, eles não lutaram para comprar, eles não economizaram para isso e não tiveram que abrir 

mão de nada. Eles simplesmente ganharam e quando ganhamos algo muito fácil, geralmente não damos o devido 

valor. 

 Já estive na adolescência e não era nada fácil conviver com os riquinhos e vê-los sempre com os melhores 

tênis e melhores roupas. No seu tempo de adolescente ainda é bem pior do que o meu, pois além de roupas e 

tênis, vocês ainda tem que conviver com os poderosos celulares e os fantásticos notebooks para atiçar a cobiça 

que existe dentro de cada coração adolescente. Independente dos bens que os riquinhos tenham e você não 

tem, nada te impede de sonhar como os mesmos, de trabalhar, de economizar e finalmente ser dono de algo 

que vai fazer parte da sua vida.   

 Sonhar e lutar por bens materiais nunca foi e nunca será pecado, mas cobiçar o modelo, a cor, a marca 

de roupa e de tênis, querer o mesmo relógio que os riquinhos têm já te fez escravo da cobiça. A cobiça pode 

começar a dominar sua mente, destruir a sua paz e desta forma, você decididamente virou um infeliz adolescente, 

insatisfeito com a vida que seus pais estão lhe oferecendo hoje e tentando viver num mundo que não lhe 

pertence. O apóstolo Paulo tem um verso que é um verdadeiro remédio espiritual para erradicar o câncer da 

cobiça: "Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda a e qualquer situação". 

Colossenses 4:11. O remédio é contentamento. 

 Nossa profetiza Ellen G. White fala sobre o pecado da cobiça: "O décimo mandamento fera a própria 

raiz de todos os pecados, proibindo o desejo egoístico, do qual nasce o ato pecaminoso.  Aquele que em 

obediência à lei de Deus se abstêm de condescender mesmo que um desejo pecaminoso daquilo que pertence 

a outrem não será culpado de um  ato mal para com o seus semelhantes". Patriarcas e Profetas, pág. 309. 

 O remédio divino para a cobiça é o contentamento. Aprenda a viver contente. 

Robinson H. Amorim 
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Primeiro de Outubro 

Quando Deus não perdoa 

Porém se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também 

vosso Pai celestial não perdoará as vossas. Mateus 6:15 

Quantas vezes milhões de cristãos e adolescentes já leram esse verso, mas 

sua grande verdade passou sem ser notada. Talvez esse verso seja o único a falar 

de quando Deus não pode perdoar nossas ofensas e quem falou isso foi Jesus 

Cristo. 

Jesus está nos dizendo em alto e bom tom que Deus não pode me perdoar 

se eu não perdoar. O perdão das minhas ofensas por parte de Deus depende de 

minha boa vontade em perdoar o meu semelhante. 

Como adolescentes aprendendo a se relacionar com outros adolescentes é 

normal que nem tudo aconteça da forma como desejamos. Nosso ego é muito 

pecaminoso e quanto mais ele estiver cheio de si, menos disposto ele estará a 

perdoar. 

Muitas inimizades que irão durar uma vida inteira começarão na 

adolescência e muitos de vocês levarão um fardo pesado simplesmente porque não 

querem ou não aprenderam a perdoar. 

Jesus foi bem claro e se quisermos que Ele nos ouça e nos perdoe a regra é 

simples: perdoa que Eu te perdoo. Jesus é simples e direto. 

 

Aprenda a perdoar. Vai fazer muito bem para você. 
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Dois de Outubro 

Jejum combina com adolescência? 

Tu, porém, quando jejuares, unges a cabeça e lava o rosto. 

Mateus 6:17 

  

Jesus foi e é o maior Mestre que o mundo conheceu e Ele nos ensinou a 

forma e a motivação para fazermos o que é certo. 

  

Pelo contexto do verso de hoje, procure o verso na sua Bíblia, vemos que 

muitas pessoas que faziam jejum gostavam de dizer que faziam jejum, faziam cara 

de piedoso, se vestiam com roupas diferentes e o que importava na verdade era 

vender uma imagem de bom. 

  

Para participar de um jejum é necessária uma motivação especial. Talvez 

algum amigo seu que você queira trazer para Jesus, talvez você queira jejuar para 

interceder pelos seus pais que já estão apostatados, e para que você, graças a Deus, 

continue firme e outros motivos nobres. 

  

Jesus nos ensina que sua atitude exterior tem que ser a mesma de todos os 

dias: lave seu rosto, sua cabeça e abstenha-se de comer, aproveite para louvar, orar 

e estudar a Palavra de Deus.  

  

Se você nunca jejuou, não comece com jejum de vinte e quatro horas. Faça 

um de doze. A adolescência combina com o jejum bíblico sim e quando fizer 

lembre-se do que aprendeu com Jesus.  
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Três de Outubro 

Riquezas no céu 

 Não ajunteis riquezas aqui na terra, onde a traça e a 

ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e roubam. 

Mateus 6:19 

  

Muito oportuno esse conselho de Jesus, mas vamos ler os seguintes: “Pelo 

contrário ajuntem riquezas no céu, onde as traças e as ferrugens não podem destruí-

las e os ladrões, não podem arrombar e roubá-las” e “Pois onde estiverem as suas 

riquezas, ali estará o vosso coração”. Mateus 6:20 e 21. 

  

Jesus te traz essa mensagem e, muito provavelmente, você ainda 

adolescente sequer está pensando em trabalhar, estagiar, ser remunerado pelos seus 

serviços e por que preciso aprender a mexer com dinheiro na adolescência? Jesus 

sabia que as pessoas se apaixonariam por dinheiro e eles nos deixa esses três versos 

magistrais. 

  

Uma grande empresa de consultoria na área de casamento nos informa que 

o egoísmo é a primeira causa de divórcio no planeta e má gestão do dinheiro da 

família é a segunda.  

  

Se todos os adventistas fossem mais liberais com a causa de Deus, 

poderíamos ter dois pastores onde hoje tem um e se nossas ofertas fossem iguais 

ao dízimo, nossas igrejas nunca teriam falta de recursos. Sonhe em ser fiel e liberal 

e aguarde as bênçãos divinas. 
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Quatro de Outubro 

A luz do corpo 

 Os olhos são como uma luz para o corpo: quando os olhos de 

vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Mateus 6:22 

 Fico imaginando como Jesus sabia da importância de cada conselho que Ele 

deixava para os discípulos e como esses mesmos conselhos iriam atingir 

adolescentes adventistas em pleno século vinte e um. 

 Se você está no terceiro ano do ensino médio, seus olhos precisam ficar 

atentos a tudo que disser respeito a vestibular, Enem e provas diversas.  Se você 

tem a televisão a cabo, você terá acesso a muitos filmes e documentários 

produzidos pela mídia do demônio e suas hostes do mal e quando os mesmos 

aparecerem na sua tela, você se lembrara das palavras de Jesus e sua melhor atitude 

será mudar de canal.  

 Existe muito lixo do pecado em cinemas, teatros, baladas, shows, festas e 

todos te convidam a olhar e curtir tudo o que existe por lá, mas o pecado e os 

pecadores não vão te ensinar como sair de lá e voltar para Jesus. 

 Você como adolescente adventista do sétimo dia precisa levar a sério a 

questão do que você está vendo e como isso pode ser benção ou maldição na sua 

vida.  

Ore pedindo sabedoria para ver o que agrada ao Senhor. 
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Cinco de Outubro 

Primeiro o reino de Deus 

Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e todas estas 

coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. 

Com as letras deste versículo, uma geração de pais cristãos aprendeu um 

corinho e os ensinaram a seus filhos nos cultos familiares. 

Já vi muitos pregadores vincular este verso aos líderes e membros da igreja 

que assumiram cargos e não cumprem suas responsabilidades, mas será que o reino 

de Deus se resume aos nossos cargos e funções nos sábados, domingos e quartas 

feiras? 

O reino de Deus na minha vida começou aos dezessete anos quando me 

batizei e deixei naquelas águas o adolescente que eu queria ser para me tornar em 

alguém que Deus queria que eu fosse. 

O reino de Deus começa a cada dia de nossa vida quando nosso celular ou 

despertador toca e optamos por não ligar o notebook, preferimos ajoelhar e nos 

recolher em nosso lugar de paz em nossas casas ou mesmo no quarto do internato, 

para louvar, orar e estudar a Palavra de Deus. Esse é o reino de Deus. 

Quando antes de sair de casa, você se despede com um beijo em todos os 

membros de sua família, o reino de Deus está fazendo diferença na sua vida. Que 

benção poder fazer parte do reino de Deus. Feliz dia. 
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Seis de Outubro 

Vivendo Sem Ansiedade 

Portanto não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o 

amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu 

próprio mal. Mateus 6:34 

 

Abra sua Bíblia e leia Mateus 6:25 a 34 e vamos ver que lindos 

ensinamentos Jesus têm para nós. Jesus nos diz claramente que nós não precisamos 

viver ansiosos, pois não adiantará nada ficar preocupados por antecipação. 

 

Enquanto se está na fase da adolescência é muito fácil não se preocupar 

desde que você tenha pais que te banquem e cuidem de você. Ter roupas, comida, 

escola, sapato, livros, cadernos, celular, tênis, relógio, guarda chuva, casa boa, 

internet e todo conforto de sua porta para dentro, nada disso faz parte do rol de 

preocupações dos adolescentes que tem pai e mãe responsáveis e que cuidam dos 

filhos. Agora pense apenas por um momento: se seus pais perdessem o emprego. 

Como ficaria sua vida boa? 

 

Jesus teve uma vida simples nesta terra e precisamos desse estilo de vida 

para nós, seus seguidores. Vida simples não quer dizer vida pobre, mas podemos 

e devemos nos habituar com hábitos e roupas simples.  

 

Quando você chegar à vida adulta e começar a ter recursos lembre-se de não 

viver ansioso, pois toda essa preocupação com futuro não te levará a nada.  
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Sete de Outubro 

Julgamentos Desnecessários 

Não julgueis para que não sejais julgados. Mateus 7:1 

Os cinco primeiros versículos de Mateus sete são uma verdadeira aula na 

arte de julgamentos desnecessários. 

Se existe algo que destrói relacionamentos profundos é o tal do julgamento 

precipitado sobre pessoas e mesmo sem sequer ter conhecimento de quem seja, ou 

o que ela pensa, nos damos o direito de julgá-la e criticá-la. 

Você que tem entre 13 e 18 anos deve ter começado sua própria rede de 

contatos e também amigos. Amigos de rede social chegam a milhares, mas você 

percebeu que no seu aniversário os milhares não irão sequer aparecer para 

comentar seu novo ano e se não for seu pai, mãe e irmãos e alguns poucos amigos 

você sequer seria lembrado. 

Essa dica de Jesus para você e para mim é para não julgarmos nosso 

próximo e também não vivermos eternamente preocupados com o que os outros 

estão pensando a nosso respeito, o que elas acham, se vão ou não concordar com 

você. Jesus chama de hipócritas todas as pessoas que estão preocupadas com os 

defeitos dos outros e não olham os seus.  

Paremos de julgar. 
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Adole Brasil 

Primeira Semana 

Descreva aqui a sua 

 Semana com Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

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

___________________________ 
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Oito de Outubro  

Pérolas aos Porcos 

Não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as 

vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-vos 

vos estraçalhem. Mateus 7:6 

Não dar pérolas aos porcos é uma expressão comum, coloquial, está na boca 

do povo, mas seu Autor é nada mais, nada menos que Jesus Cristo, o melhor 

engenheiro de caráter que o mundo já conheceu. 

Vamos entender esse verso ao pé da letra e depois vamos ilustrar. Se você 

levar seu cachorro na igreja num dia de santa ceia e tentar explicar para ele o 

significado do fermento e do suco, seu cachorro não irá entender nada. 

Se você for num chiqueiro de porcos e resolver levar um lindo colar de 

pérolas caríssimo para enfeitar a porca mais linda do pedaço, não adiantará nada, 

pois   para uma porca pérolas não significam nada. 

Em outras palavras, Jesus está te dizendo que não vale a pena investir toda 

a sua vida em relacionamentos e diversões fúteis e vazias, que não vão acrescentar 

nada a sua vida e ao seu caráter. 

Você vive Jesus e seus colegas de estágio, de trabalho ou mesmo de colégio 

não estão nem aí para ouvi-lo falar de Jesus. Não é fácil parar de falar de Jesus, 

mas temos que aprender a não dar pérolas em vão. Se seus amigos insistem em não 

te ouvir, não perca tempo tentando obriga-los a serem o que eles não querem ser. 

Cada pessoa faz suas escolhas e você não é responsável pelas escolhas dos 

outros. 
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Nove de Outubro 

Aprendendo a pedir 

Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. 

Mateus 7:7 

Por favor, leia Mateus 7:8-11 e vamos juntos aprender a pedir as bênçãos 

que vem de Deus. Imagine quantas bênçãos Deus quer derramar na sua vida 

adolescente, mas elas não vêm porque você não pede. 

Mesmo na adolescência, você tem necessidades espirituais que precisam ser 

satisfeitas. Todos como filhos do Altíssimo precisamos das bênçãos e carinhos que 

Ele nos dá quando vamos a Sua casa. 

Vocês são adolescentes privilegiados, pois quase todos têm igreja, coral, 

desbravadores, escola, internato, a Palavra de Deus, o Espírito de Profecia, as 

santas ceias, o batismo, as semanas de oração, acampamentos de verão, de 

invernos, compores e etc.  

Apesar de tudo isso estar de forma tão farta e presente em sua vida  muitos 

de vocês adolescentes vão passar pelas bênçãos e não vão participar de nada, pois 

ficarão fechados no seu mundinho de tecnologia, internet e redes sociais e quando 

você abrir os olhos sua adolescência passou. 

Fazendo ou não parte do grupo acima, Jesus te aconselha a pedir, a buscar 

e a bater. O desejo de alcançar e tomar posse das bênçãos só depende de você. 

Jesus garante que “que todo que pede recebe, o que busca encontra e ao que bate 

se abre”. Mateus 7:12.  

 Não é maravilhoso ter uma garantia como essa? 
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Dez de Outubro 

A Regra Áurea do Bom Relacionamento 

Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, 

fazei-o a eles vós também. Mateus 7:12 

Jesus tem um grande poder de ser sintético e prático. Em apenas um verso, 

Ele nos ensina a nos relacionar com qualquer semelhante nosso. Leia de novo o 

verso de hoje. Não entendeu nada ainda? Então leia de novo e o Espírito Santo vai 

lhe ajudar a entender. 

Vamos para exemplos práticos: Você saiu de casa com aquela mega 

mochila e pega um ônibus lotado, vai se acotovelando entre as pessoas para chegar 

o mais perto da porta de saída e, do nada, alguém resolve saltar e sobra aquele 

lugar maravilhoso para você encarar sua viagem assentado. 

Quando você pensa em sentar, você dá aquela olhada marota para o lado, 

torcendo para que ninguém esteja de olho no seu lugar e você encontra uma 

senhora que podia ser sua avó. Você então se lembra da regra áurea e oferece a ela 

o lugar que seria seu. 

Quando você coloca o seu próximo e não você em primeiro, você aprendeu 

o que Jesus está tentando te ensinar por hoje. 

Deus é primeiro, seu próximo é segundo e você terceiro. Aprendemos a 

regra áurea do convívio. 
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Onze de Outubro 

Porta Estreita e Porta Larga 

Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso é o 

caminho que conduz a perdição e muitos são os que entram 

por ela. Mateus 7:13. 

Enquanto somos pequenos e conduzidos por pais e mães cristãos, sequer 

temos a noção clara do que representa a porta larga que Jesus fala em Mateus 7:13. 

Nosso inimigo ousou duvidar, questionar a sabedoria, a soberania e 

autoridade do Deus Todo Poderoso. Ao agir dessa forma ele ousou e conseguiu 

arrastar um em cada três anjos fieis ao Senhor e dessa forma ele, o nosso arqui-

inimigo, criou a porta larga que conduz a perdição. 

Vocês adolescentes adventistas do sétimo dia que vivem num mundo 

conectado, sabem na vida prática do dia a dia que essa porta existe e que o criador 

dessa porta está tentando diariamente te levar para lá. 

Jesus Cristo derrotou nosso inimigo ao oferecer Sua vida na cruz do 

Calvário e por ter sua sentença de morte decretada na cruz e confirmada pela 

ressurreição, a estratégia dele é bem simples: ele cria formas de te divertir, te 

distrair e te afastar do caminho estreito. 

Eu e você temos que escolher diariamente em que porta bater e que caminho 

iremos trilhar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. 

 Siga esse Caminho. 
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Doze de Outubro 

Profetas Falsos 

Acautelai-vos, porém dos falsos profetas, que vêm até vós 

disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos 

devoradores. Mateus 7:15. 

Uma das formas modernas mais fáceis de   ganhar dinheiro no Brasil é abrir 

igrejas ditas evangélicas. Com relativamente pouco dinheiro se consegue fazer a 

papelada, se registra tudo num cartório específico e de um dia para outro, pessoas 

comuns que iriam trabalhar em qualquer emprego, viram apóstolos, pastores, 

bispos, profetas, pastoras, sem nunca terem estudado numa faculdade de teologia. 

Nove em cada dez mensagens dessas igrejas será sobre vida próspera, 

dinheiro, dízimos e ofertas. Nessas igrejas, o dízimo fica inteiramente para o seu 

pastor e fundador e quanto mais ovelhas ricas sua igreja tiver, mais rico fica o 

pastor. 

Você pode ver que suas igrejas são enormes, que não tem salas para 

crianças, não tem escola e seu objetivo é bem claro e explícito. Ninguém é 

obrigado a entrar lá, existe o livre arbítrio e cada um faz o que bem quiser com o 

seu dinheiro. Tudo isso é verdade, mas Jesus nos deixa bem claro que esses 

pastores existiriam e cabe a nós não nos deixarmos iludir pelos seus contos 

maravilhosos de prosperidade material e espiritual. 

Pastores falsos não combinam com você. 
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Treze de Outubro 

Bons Frutos 

Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:6 

Verso curto, mas, totalmente poderoso para ser aplicado em nossa vida 

cristã independente de sermos adultos ou adolescentes. Quando nos entregamos a 

Jesus começamos nossa vida de agricultores ou plantadores de sementes. 

Temos uma grande missão diária de nos encontrarmos com a Trindade para 

nos fortalecer e se você, um adolescente adventista do sétimo dia, fizer isso antes 

de sair de casa sairá alimentado espiritualmente para as provas de mais um dia. 

Quando Jesus faz parte de nossa vida, quando tomamos tempo para adorá-

lo, louvá-lo e amá-lo, não precisamos nos preocupar em produzir frutos, pois eles 

virão naturalmente. Não precisa colocar na geladeira aquela lista de bondades, das 

coisas que você precisa fazer para relatar na escola sabatina no sábado. 

Quanto mais perto de Jesus, mais frutos você irá produzir e quanto mais 

frutos você produzir, menos irá querer aparecer por isso, pois o mérito dessas obras 

é do Senhor.  

Produzir frutos faz parte de nossa vida cristã e seremos julgados pelas 

nossas obras. Bom saber disso não acha? A Palavra de Deus te ensina 

continuamente. 
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Quatorze de Outubro 

Fazendo a vontade do Pai 

Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos 

céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos 

céus. Mateus 7: 21. 

 

Muito importante entender esse verso. Ele nos mostra claramente que uma 

vida de aparência religiosa, orando, lendo, cantando, dizimando, indo a igreja, 

participando de tudo, nada disso é válido se você negar a Jesus no seu dia a dia. 

A vontade clara e perfeita de Deus para nossa vida está bem fácil de ser 

vista na Sua Palavra, mas apesar de tão transparente, muitos cristãos querem fazer 

o que querem e agindo assim, totalmente contra a vontade expressa de Deus, eles 

se acham certos. 

 Na adolescência cristã ou começamos a nos apaixonar por Jesus e amar 

fazer as coisas que Ele ama ou nos achamos autossuficientes e descambamos para 

o território do inimigo. 

Os adolescentes adventistas do sétimo dia sabem o dia correto de adoração, 

os alimentos que podemos ou não comer, como são usados os dízimos e ofertas, a 

importância dos pais para nós entre tantas outras verdades. 

 Nossa vida não pode ser de aparência. Temos que vencer fazendo a vontade 

do Pai. “Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu”.  

Lembrou do Pai nosso? Que tal repeti-lo agora? 
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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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_______________________________________
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_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

___________________________ 
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Quinze de Outubro 

Fé de soldado romano 

Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em 

verdade vos digo quem nem mesmo em Israel encontrei tanta 

fé. Mateus 8:10 

Jesus Cristo como ser humano nasceu judeu, teve hábitos judaicos, foi 

educado por pais judeus e ia todo sábado numa sinagoga judaica. Seus discípulos 

eram judeus, seguia os princípios judaicos, alimentou milhares de judeus com seus 

milagres de multiplicação de pães e peixes, curou milhares de judeus e não se sabe 

quantos deles o ouviram pregar. 

Agora quando Jesus quis elogiar a fé de alguém Ele escolhe um oficial do 

exército romano. O centurião pediu para curar seu servo paralítico, Jesus 

concordou, mas o centurião não achou que sua casa fosse digna de receber o 

Salvador, mas disse que bastava Ele dizer que seu servo estava curado para 

acontecer o milagre, e isto realmente aconteceria. 

Quanta fé no Jesus que cura. Ele acreditou que o Médico dos médicos iria 

curar e Ele o fez. 

O verso 13 fecha com chave de ouro, quando nos diz: “Então disse Jesus ao 

centurião: vai e seja feito conforme tua fé”. Naquela mesma hora seu criado ficou 

são. 

Ter fé é simples assim. É acreditar e pronto. 
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Dezesseis de Outubro 

Novas Curas em Mateus Oito 

 E tocou-lhe a mão, a febre a deixou, ela se levantou e o 

servia. Mateus 8:15 

 Fico imaginando quantas pessoas, inclusive adolescentes judeus, viram, 

ouviram, se emocionaram ao ver Jesus pregar, aconselhar, curar e fazer milagres. 

Para Jesus, o médico dos médicos, devia ser fácil devolver a saúde às pessoas. Veja 

o verso de hoje e com que capacidade, em nos explicar em poucas palavras, Mateus 

mostra-nos o método de cura de Jesus. Depois de tocar na sogra de Pedro, Jesus 

também cura o endemoninhado com o poder de Sua palavra. 

 Ainda em Mateus 8 Jesus explica para um escriba que não seria muito fácil 

acompanha-lo, pois Ele não tinha onde reclinar a cabeça.  Vamos extrair desse fato 

uma importante lição para sua vida adolescente: Jesus era o Rei dos Reis, Senhor 

dos Senhores, adorado por milhões de anjos no céu, vem ao mundo como um bebe, 

numa família simples, nasce numa manjedoura, trabalha na adolescência, na 

juventude e durante seu ministério dependia de favores dos discípulos e de algumas 

mulheres que o serviam.  

 A lição para sua vida é bem direta: Você pode ler os evangelhos e nunca vai 

ver Jesus reclamando. Que aprendizado maravilhoso para adolescentes que se 

acostumam com as mordomias da vida e reclamam que as coisas não andam de 

seu agrado. 
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Dezessete de Outubro 

Preferindo Porcos 

Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e vendo-o, 

rogaram que se retirasse da terra deles. 

 Depois que Jesus mostra aos escribas que Ele não tem lugar certo para 

dormir, Jesus entra no barco e dorme. Como ser humano Jesus também precisava 

dormir. Os discípulos passavam por uma tempestade e acordaram o Mestre. Ele 

repreende os ventos e o mar, tudo fica tranquilo e Jesus repreende os discípulos 

pela falta de fé. O rei do universo está do nosso lado e vocês adolescentes 

adventistas antes de criticarem a atitude dos discípulos, precisariam ver se não 

fariam a mesma coisa. 

 Jesus chega à cidade dos gedarenos, abençoa todas as famílias da mesma, 

expulsando o demônio de dois moradores. Imaginem a alegria dos pais desses 

endemoninhados ao virem seus filhos curados. Que benção divina para as famílias 

da cidade, podendo liberar seus filhos crianças e adolescentes para brincar na rua, 

sabendo que Satanás foi expulso da cidade. 

 Os moradores gedarenos viviam de criar porcos. Quando os demônios 

entraram nos porcos seu negócio faliu e o certo seria trocar de ramo de negócio, 

mas eles preferiram ficar com os porcos e expulsaram Jesus de suas vidas.  

Você já trocou Jesus por algo ou alguém? 
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Dezoito de Outubro 

Teus pecados estão perdoados 

 Alguns homens lhe trouxeram um paralítico deitado 

num leito. Vendo Jesus tão grande fé, disse ao paralítico: Filho 

tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Mateus 9:2 

 Fico só imaginando a triste e lamentável condição de uma pessoa totalmente 

saudável, alegre, produtiva, feliz, atleta e que de repente cai de um telhado e fica 

paralítica.  Uma coisa é ter nascido com a deficiência, outra coisa é conhecer o 

problema depois de ser normal. Temos três lições a aprender: 

 O paralítico tinha amigos que o levaram até Jesus. Seus amigos continuaram 

sendo seus amigos apesar de sua deficiência. Amigos de verdade não fogem 

quando os problemas chegam. 

 O paralítico tinha pecados escondidos que o atormentavam e ele queria, 

antes da cura física, a cura espiritual. 

 Só Jesus perdoa pecados. Homens e mulheres, sacerdotes e pastoras não 

tem esse poder. É privilégio do Filho de Deus. Não confie em pessoas que perdoam 

pecados, pois só Jesus tem esse poder. 

 Que maravilha buscar uma cura de pecados e sair andando. Duas curas 

diretas da mão do médico dos médicos. Quem tem fé pode chegar lá. 
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Dezenove de Outubro 

Largando tudo 

Passando adiante, Jesus viu assentado na coletoria um homem 

chamado Mateus e lhe disse: Segue-me. Ele se levantou e o 

seguiu. Mateus 9:9 

Ao ler esse verso, fico imaginando quanto Mateus estudou na adolescência 

e na juventude para conseguir um big emprego na Receita Federal do Império 

Romano. 

Não era todo judeu que queria esse emprego, pois, ele trabalhava no órgão 

que arrecadava impostos dos judeus e que alimentava o todo poderoso império 

romano. Mateus provavelmente tinha o emprego dos sonhos de milhões de 

brasileiros, jovens e adultos que sonham com os altos salários e a estabilidade da 

carreira pública. 

Como todo servidor que trabalha na arrecadação de órgãos públicos, ele 

deve ter sido muito tentado a ganhar propinas e recursos além do salário. 

Um dia Jesus mudou a vida de Mateus. Passando por ali, apenas lhe disse: 

“Segue-me” e Mateus largou tudo o que ele sempre sonhou em sua adolescência e 

juventude. Ele deixou um excelente emprego e sem ter noção de qual seria sua 

próxima refeição, onde dormiria, qual seria o seu futuro, seguiu o Mestre. Que 

coragem! Virou escritor da Palavra de Deus e estará entre os salvos quando Jesus 

voltar. 

 Grande escolha a de Mateus. Trocou vida terrena por vida eterna. 
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Vinte de Outubro 

Saudáveis e Doentes 

Jesus, porém ouvindo isso, disse: não necessitam de médicos os 

sãos, mas sim os doentes. Mateus 9:12 

Jesus convidou Mateus para segui-Lo. Logo após este convite, em gratidão, 

Mateus convidou Jesus para jantar. Aqui é ensinado algo muito importante para 

todo adolescente levar para sua vida: amigos de verdade comem juntos. Amigos 

conversam, fazem planos, sonham e se divertem. Como adventistas que somos 

oramos diariamente por nossos amigos. A mesa do jantar precisa ser mais 

importante que o sofá da sala. Ao comermos junto com nossos amigos, 

fortalecemos nossa amizade e camaradagem. 

Pois bem, Jesus estava com Seu novo discípulo e do nada apareceram 

alguns líderes da igreja.  Teoricamente todos sem pecado, pois eles condenaram 

Jesus, Mateus e o jantar. Jesus respondeu com o verso de hoje e isso me deixa 

particularmente feliz, pois Jesus me aceita e te aceita apesar de sabermos que, no 

fundo, somos todos doentes, com uma doença terminal chamada pecado. 

Ao analisarmos quão pecadores somos e quão distante vivemos da 

Trindade, fico agradecido a Jesus pela Sua graça maravilhosa que nos salvou. Um 

dia estaremos na eternidade graças ao sangue do Cordeiro.  
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Vinte e Um de Outubro 

Três Histórias de Fé 

Minha filha faleceu agora mesmo. Mas vem, impõe-lhe a mão 

e ela viverá. Mateus 9:18 

Mateus conseguiu, num mesmo capítulo, relatar a cura do paralítico, falar 

do jantar em sua casa, a expulsão de um demônio em um homem e três histórias 

de fé. 

A primeira foi a fé do chefe da sinagoga. Ele foi rápido e objetivo no seu 

pedido e o verso de hoje mostra isso. Jesus atendeu e seguiu na direção da casa do 

chefe da sinagoga. Em Mateus 9:25 lemos que Jesus tomou a filha do chefe da 

sinagoga e a ressuscitou. 

No meio do caminho uma mulher que há doze anos sofria com um fluxo de 

sangue no seu corpo, vendo quantas bênçãos e quanto poder saiam de Suas mãos, 

ela, num ato de fé, ousou tocar no Seu manto e Jesus a curou. 

No retorno, Jesus é seguido por dois cegos que clamavam por cura e Jesus 

também os curou. 

É na adolescência que alicerçamos nossa fé em Jesus. Qual a sua história de 

fé em Deus? Como você tem se relacionado com Jesus e com o Espírito Santo, a 

fim de aumentar sua fé?  

Lembre-se deste verso: “Sem fé é impossível agradar a Deus”. 

Ache-o na sua Bíblia. 

 

 

 

 

 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
3
2 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descreva aqui a sua 

 Semana com Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 
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Vinte e Dois de Outubro 

Perdidos em Israel 

Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10:6. 

Quando comecei a ler Mateus 10 logo vi o primeiro verso em que Jesus 

chamando a si os discípulos “deu-lhes o poder sobre todos os espíritos imundos, 

para os expulsarem e para curarem toda a sorte de doenças e enfermidades.”. 

Mateus 10:1 

Se existe algo que mexe com as pessoas é o tal do poder. Enquanto as 

pessoas do mundo querem poder para mandar, ostentar e enriquecer, Jesus concede 

poder para expulsar o mal e as doenças da vida das pessoas. 

Depois de conceder poder, Jesus pede para os discípulos priorizarem os 

filhos de Israel. Agindo dessa forma Ele estava canalizando as primeiras bênçãos 

de Seu ministério em prol do povo escolhido por Deus nesta terra. Quando esse 

povo, depois de tudo o que Mestre fez por eles, resolveu abandoná-Lo, essas 

bênçãos chegaram para nós os gentios. 

A melhor notícia do evangelho é que a salvação não é exclusividade de uma 

raça, um povo, uma cor ou uma religião. Se você aceitou a Jesus como seu 

Salvador pessoal e como o único Senhor em sua vida e resolveu trilhar Seus 

ensinamentos contidos na Palavra de Deus, então você não pode se considerar um 

perdido na casa de Israel. Você sabe quem você é e para onde vai. 

Não é maravilhoso não estar perdido? 
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Vinte e Três de Outubro 

Bênçãos Grátis 

De graça recebei, de graça dai. Mateus 10:8 

 

Entre os diversos conselhos que Jesus estava ensinando para os seus 

discípulos antes deles saírem em missão evangelística, o verso de hoje tem muito 

a nos ensinar. 

 

Analisemos as maravilhosas bênçãos que temos em nossa vida: bons pais, 

boa moradia, boa comida, boas roupas, muitos de vocês já terminaram outra língua 

e alguns se especializaram em algum instrumento. 

 

Apesar dessa não ser a realidade de todos, sempre fico feliz ao ver os 

adolescentes agindo com simplicidade e sendo felizes sempre que os vemos em 

congressos de adolescentes. 

 

O que o verso de hoje nos ensina, e isso você deve levar para sua vida, é 

que você precisa compartilhar, dar, se oferecer, servir, amar e tudo isso sem cobrar 

nada e além de não cobrar não precisa ficar propagando o que fez e nem estar 

cobrando presentes pelo serviço. 

 

Se você e eu somos tão abençoados com os presentes gratuitos que Deus 

nos dá, então como adolescentes vamos nos propor a abençoar gratuitamente a 

vida de todos os que nos rodeiam. 

 

“De graça recebeste, de graça daí”. Simples assim não é verdade? Linda 

verdade para sua vida. 
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Vinte e Quatro de Outubro 

Sacudindo o pó 

Se ninguém vos receber, em ouvir as vossas palavras, saindo 

daquela cidade, sacudi o pó de vossas casas.  Mateus 10:14 

Jesus continua fazendo um intensivo   para os futuros evangelistas e 

podemos aprender mais. 

Em nossa adolescência, como membros de nossa Igreja, participamos de 

muitas atividades de evangelismo. Com o uniforme de desbravadores ou não, 

quase todos já estivemos em asilos, orfanatos, num supermercado pedindo 

alimento para o mutirão de natal, em casas e apartamentos levando o livro da 

Esperança. Alguns mais diferenciados fazem serenata na véspera do dia das mães 

e no dia dos pais. 

Tudo parece bom quando vamos à missão, mas está implícito nesse verso, 

que muitos não abrirão as portas, muitos não aceitarão folhetos e revistas, muitos 

sequer irão ouvir ou se farão de surdos para não te atender depois de você cansar 

de gritar e bater palmas. 

Temos que nos esmerar para fazer nosso melhor, mas se as pessoas se 

recusarem, sacudamos o pó de nossos pés ou em outras palavras: se você fez sua 

parte, relaxe. Você tentou. Não será você o culpado da perda da salvação deles. 

Tente na outra casa e bem vindos à missão. Um dia alguém te ouvirá. 

Relaxe nos braços de Jesus. 
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Vinte e Cinco de Outubro 

Ovelhas Adolescentes 

Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto sede 

prudentes como as serpentes e simples como as pombas.  

Mateus 10:16 

 

Mateus continua relatando palavras de Jesus aos Seus discípulos e Ele os 

estava preparando para a grande missão da vida deles que seria a pregação das boas 

novas de salvação. 

 

Quais seriam as duas principais virtudes que fariam parte do caráter de seus 

discípulos? A resposta saiu dos lábios de Jesus: prudência e simplicidade. Jesus 

usa uma figura de linguagem para nos mostrar como não será tão fácil nossa missão 

e seremos as ovelhas no meio dos lobos.  

 

Foi na minha vida de adolescente que pela primeira vez fui a um presídio 

famoso no cento do Rio de Janeiro. Não sei como meus pais me autorizaram, mas 

fui lá várias vezes, orava, cantava, estudava a lição dos jovens com eles, 

cumprimentava e cheguei até a pregar mesmo sem nenhuma experiência. 

 

Quando saímos para evangelizar com nossos amigos da igreja, não temos a 

menor ideia do que nos espera, mas a prudência e a simplicidade devem nos 

acompanhar. Nada de exageros e nem de ostentações. Não combina com nossa 

missão. Iremos como ovelhas adolescentes no meio de lobos.  

 

Prudência nessa hora é a recomendação de nosso Pastor. 
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Vinte e Seis de Outubro 

Seu futuro dom 

Mas quando vos entregarem, não fiqueis preocupados com o 

que haveis de falar. Naquela hora vos será concedido, pois não 

sois vós quem falareis, mas o Espírito de vosso Pai é quem falará 

em vós. Mateus 10:19 e 20. 

 

Todos os filhos de Deus, que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador 

pessoal, tem dons que precisam ser desenvolvidos para serem usados, visando seu 

crescimento pessoal, edificação da igreja e desta forma abençoar o próximo. 

 

Depois de aconselhados a sermos prudentes, Jesus nos alerta que 

poderíamos ir aos tribunais para defender nossa fé e muitos seriam até açoitados. 

Está você hoje como adolescente preparado para sair do seu conforto e sofrer 

açoites por ser um cristão? 

 

Os discípulos e muitos profetas passaram por isso e quase a totalidade dos 

discípulos teve morte trágica, simplesmente por escolherem a Jesus e não negar 

sua fé. Nossa escolha por Jesus não é só para viver por Ele e sim também morrer 

se preciso for. 

 

Quando a perseguição voltar, você poderá pregar sem destemor a Palavra 

de Deus, pois essa promessa está no verso de hoje. O Espírito de Deus te usando 

para anunciar a salvação. Seu futuro dom. 
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Vinte e Sete de Outubro 

Traídos pela própria família 

Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho e os 

filhos se levantaram contra os pais e os matarão. Mateus 10:21. 

Fico imaginando você, um adolescente cristão e também adventista do 

sétimo dia, acordando cada dia na sua vida e indo bem cedo para o seu cantinho 

de oração, de estudo da Palavra de Deus, do louvor, do estudo da lição dos 

adolescentes e da leitura do Espírito de Profecia. 

Depois de passar esse tempo com Deus, posso vislumbrar sua família na 

mesa da cozinha, juntos orando e talvez seu pai ou mãe lendo a meditação matinal 

antes de você comer e sair de casa. 

Agora você veja o que pode acontecer com a minha e a sua família.  Essas 

são palavras fortes de Jesus e milhares de famílias foram divididas por escolhas. 

Umas escolheram Jesus, outras não. 

Temos que cuidar, amar, proteger nossos pais e irmãos. Essa é uma 

responsabilidade sua e minha. Pode ser que seus pais e irmãos venham a se afastar 

dos caminhos de Deus, venham te trair e te denunciar quando os acontecimentos 

finais chegarem, só porque você irá manter-se fiel a Trindade.  

Temos que amar a Trindade sobre todas as coisas e depois vem a família. 
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Vinte e Oito de Outubro 

Adolescentes fieis até o fim 

E odiados de todos sereis por causa de meu nome, mas aquele 

que perseverar até o fim, será salvo. Mateus 10:22 

Não precisa se assustar, pois estas são as palavras de Jesus no evangelho de 

Mateus. Depois de nos alertar que nossa própria família poderá nos trair, Jesus nos 

adverte que nossa fidelidade integral a Ele, pode gerar ódio por parte dos inimigos 

de Deus e seremos o alvo desse ódio. 

Muitos adolescentes cristãos entregaram sua vida a Jesus na adolescência. 

Na Bíblia você se lembra de José que com apenas dezessete anos, dentro de um 

buraco no deserto, sendo vigiado pelos irmãos até ser vendido como escravo 

perseverou até o fim. 

Como esquecer Daniel e seus três amigos que estavam tranquilos em casa, 

estudando, trabalhando, curtindo congressos de adolescentes judeus, até o dia em 

que os exércitos de Babilônia invadiram Israel e os levaram presos como escravos? 

Mas eles foram fieis. 

Como adventistas do sétimo dia sabemos o que virá no futuro e você 

adolescente sabe que quanto mais você alimentar sua natureza espiritual através da 

comunhão diária com Jesus, mais fácil você suportará as provas que virão. 

 O que você não pode esquecer é que somente os que perseverarem até fim 

serão salvos. 
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Adole Brasil 

Quarta Semana 

Descreva aqui a sua 

 Semana com Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

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

___________________________ 

editadole M 
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Vinte e Nove de Outubro 

Testemunhar 

Todo aquele que me confessar diante dos homens eu o 

confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 10:32 

Jesus continua informando seus discípulos. No verso de hoje Ele deixa bem 

claro que todo cristão genuíno, precisa mostrar, pelo seu viver diário, em primeiro 

lugar e por palavras em segundo, a que lado você realmente pertence. 

 

A grande maioria dos adolescentes adventistas do sétimo dia se batiza entre 

os doze e os 15 anos e as oportunidades para testemunhar ficam bem limitadas, 

pois tem ainda pouca idade para entender e falar de sua fé. Mas à medida que os 

anos vão passando, suas oportunidades aumentarão. Num cursinho pré-vestibular, 

numa universidade pública ou privada e quando abrir os olhos, seu ambiente de 

trabalho também será seu campo missionário.  

 

Cada atitude sua em favor do reino de Deus, mostra ao mundo que você é 

um cristão e sempre que confessar que Jesus é o Senhor de sua vida, Jesus faz o 

mesmo diante do Pai. Se suas atitudes negarem a Jesus... leia o verso 33: “Mas 

todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que 

está nos céus.”.  

 

Mais uma vez a escolha é sua, mas a melhor escolha é viver e testemunhar 

em prol do Mestre Jesus. 
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Trinta de Outubro 

As provações 

Não penseis que vim trazer paz a terra. Não vim trazer paz, 

mas espada. Mateus 10:34. 

A grande maioria dos adolescentes adventistas do sétimo dia tem uma forte 

influência espiritual de seus pais. Os adolescentes que nasceram em lares cristãos 

e equilibrados, não têm a menor noção do que é a falta de paz, a falta de apoio e 

tudo o mais que uma espada pode representar. 

Desde a entrada do pecado no mundo, todo o universo aguardava com 

expectativa o dia em que Deus enviaria seu Filho a esta terra para dividir para todo 

o sempre a humanidade em dois grandes grupos: os que fazem e os que não fazem 

a Sua vontade e para todos os que o quisessem seguir, as provações viriam junto. 

Suas provações modernas ainda são bem tranquilas: escolher a música da 

serpente ou as músicas do cordeiro, suas roupas, seu tipo de corte de cabelo, usar 

ou não piercing, se tatuar ou não, o tipo de alimento que irá ingerir, se o namorado 

pertencerá ou não ao reino de Deus, o que irão ver na TV e internet. Talvez sua 

maior prova seja se manter fiel como único adventista de sua família 

Servir ao Senhor e suportar toda a sorte de pressão para negá-lo não é para 

qualquer adolescente.  

Temos que escolher diariamente estar do lado de Deus e quando o amamos 

de verdade, isso é muito fácil. 
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Trinta e um de Outubro 

Seus pais em segundo lugar 

Quem ama ao seu pai ou a mãe, mais do que a mim, não é 

digno de mim. Mateus 10:37. 

Pode parecer bem simples ter um pai e uma mãe, mas na verdade não é. 

Milhares e milhares de adolescentes irão engravidar entre doze e dezesseis anos 

ainda este ano, muitas dessas meninas irão matar o embrião numa clínica de aborto, 

algumas delas irão morrer, os garotos que as engravidaram nunca mais serão vistos 

e as que resolverem criar seus filhos sozinhas ou com o apoio dos seus pais não 

terão uma vida muito fácil. 

Conseguiu visualizar a bênção que é na sua vida ter pais cristãos? Notou 

que privilégio é estar em plena fase da vida, a adolescência, e poder sair de casa 

depois de um especial desjejum com nozes, castanhas, sucrilhos, frutas, mel, pão 

integral, sem que você precise trabalhar para isso, sem precisar acordar numa rua 

suja e fedida e conseguir uma esmola para comer um pão seco. 

É muito normal você amar e curtir muito seus pais, mas Jesus te ensina hoje 

que eles devem vir em segundo lugar. Se seus pais abandonarem a fé adventista, 

você não precisa acompanhá-los nessa decisão. Jesus é o primeiro a ocupar o trono 

de seu coração e seus pais devem vir em segundo. Foi dessa forma que Jesus nos 

ensinou no verso de hoje.  

 

Bom dia para você que está aprendendo a colocar Jesus em primeiro lugar 

na sua vida. 
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