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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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Deus Conosco 

 

Está Página Possui Links 

Especiais – Encontre-as! 

 

 

Jesus 
 

Mas o anjo lhe disse: 

"Não tenha medo, Maria; 

você foi agraciada por Deus! 

Você ficará grávida 

e dará à luz um filho, 

e lhe porá o nome de Jesus. Ele 

será grande 

e será chamado 

Filho do Altíssimo. 

O Senhor Deus lhe dará 

o trono de seu pai Davi, e ele 

reinará para sempre sobre o 

povo de Jacó; 

seu Reino jamais terá fim".  

Lucas 1:30-33 

Deus Conosco 
 

https://www.bibliaon.com/nascimento_de_jesus/
https://www.youtube.com/watch?v=g3tNQnqCtEg
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Deus Conosco 

  A virgem conceberá e dará luz um filho e o chamarão pelo nome 

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

 Estamos chegando no incrível mês de dezembro. Adolescentes tem um vínculo muito grande com 

este mês principalmente se estiverem terminando o terceiro ano do ensino médio. Todas as suas forças e todo 

o seu empenho tem dois objetivos claros e bem definidos: passar por dez horas de provas no Enem e no mínimo 

dez horas ou mais nos vestibulares das universidades federais, estaduais e particulares. 

 Depois desta maratona de stress, nada é tão compensador como ver seu nome na lista dos aprovados, 

chegar em casa todo sujo por conta de um belo banho de lama, receber o carinho dos pais e irmãos, tomar 

aquele banho histórico e postar no Facebook, que agora existe mais um UNIVERSITÁRIO no país. 

 Enquanto adolescentes estão curtindo essa realidade, o comércio já no final de novembro começa a 

despejar em suas lojas uma infinidade de arranjos, árvores e enfeites natalinos, motivados principalmente pelos 

bilhões de reais que são injetados na economia brasileira pelo pagamento da primeira e melhor parcela do 

décimo terceiro salário. Para adolescentes que desconhecem essa terminologia, o décimo terceiro salário é um 

salário que se ganha, sem que se precise trabalhar por ele. É como se fosse um presente dos patrões para seus 

empregados no seu final de ano. 

 Neste mesmo mês, milhares de famílias começam a planejar suas férias aproveitando várias atrações 

como sol, praias, pousada, piscina, água de coco, sorvetes, pacotes de viagens, horário de verão e viagens de 

avião. 

 As tradicionais empresas produtoras de chester, uma ave que só aparece na mídia em dezembro e pelo 

jeito só é degustada também neste mês, investem milhões em propaganda com um único objetivo: dizer para 

você que seu Natal não será nada se faltar chester na sua mesa. A outra empresa também famosa e campeã na 

venda de panetones tem a mesma filosofia da indústria do chester, e mais uma vez as propagandas virão 

tentando te empurrar a nefasta ideia que seu Natal só será Natal de verdade com panetones desta empresa. 

Triste ilusão deles. Nosso Natal é maravilhoso sem nada disso. 

 A grande verdade é que Natal mesmo virou um comércio de chester, de panetones, de nozes, 

castanhas, de árvores para quem ainda não tem e de presentes. Pais que nunca dão presentes no ano, sempre 

dão no Natal e transformam essa data na melhor data do ano para o comércio. Os empresários ficam mais ricos, 

os governos arrecadam mais impostos, os empregados ficam felizes pois podem gastar e muitos quitam dívidas 

e se preparam para se endividar no início do ano. 

 Pouquíssimas pessoas lembram que Natal mesmo é o nascimento de Jesus. É Deus Filho saindo do 

céu para habitar no formato de um menino judeu. Imagine a seguinte situação: Jesus Cristo com dois ou três 

anos e de repente, sua mãe Maria o chama para um banho: “Emanuel, Emanuel, vem tomar banho querido.” E 

ali o mundo passou a conhecer o significado da palavra que quer dizer Deus conosco. Deus estava ali. Deus 

estava presente ali. Deus menino, Deus adolescente, Deus jovem e Deus adulto. 

 Antes de festas e presentes, lembre-se que Natal é Deus conosco. Feliz Jesus. 

 

Robinson H. Amorim 
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Primeiro de Dezembro 

Deixai vir a mim os pequeninos 

Jesus, porém disse: Deixai os pequeninos e não os impeçais de 

vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19:14 

 

Se existe algo que adolescentes não gostam é de serem confundidos 

com crianças. Já participei de diversos congressos e muitos líderes ao dar 

boas-vindas aos adolescentes, começam com: “Bem vindos crianças” e 

lógico que sequer são ouvidos. 

 

Vocês já passaram pela infância, chegaram à adolescência e quando 

abrirem os olhos estarão na fase da juventude, estagiando, trabalhando, se 

formando e muito mais rápido que pensam serão adultos. 

 

Muitos adultos acham que o mundo, a igreja e as bênçãos celestes são 

exclusivos deles e a prova disso é que quando as mães levaram seus filhos 

para Jesus abençoar, quem estava lá para impedir? Os discípulos. 

 

Jesus os repreendeu e disse para eles o nosso verso de hoje e fica para 

você um recado especial: não é porque você cresceu, já é um adolescente, já 

está no cursinho, já tem um estágio, seu próprio dinheiro, que você tem o 

direito de rejeitar ou desprezar as crianças que estão vindo atrás de você. 

 

Se Jesus não as desprezou, não é você que vai fazer isso não é verdade? 

Conviva bem com as crianças. 

 

 

 

 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 10 

 

Dois de Dezembro 

A melhor pergunta de um rico 

Mestre que farei para conseguir a vida eterna? Mateus 19:17  

 

Fico imaginando a cena e vejo uma família que foi abençoada com 

bens materiais, criou seu filho da melhor maneira possível, levou-o a igreja 

e lá ele decorou o Pentateuco como todo menino judeu precisava fazer. Esse 

menino era um pré-adolescente que aos 12 anos de idade já estava bem 

doutrinado na religião judaica. Ele conhecia bem as doutrinas, as regras e os 

regulamentos de sua igreja. Ele cresceu obedecendo tudo que os pastores e 

líderes lhe ensinaram. 

 

Cansado daquela vida de guardador da lei, esse jovem vai a Jesus e faz 

a pergunta de sua vida e a resposta que Jesus da está no mesmo verso na 

última parte: Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos e 

aquele jovem pergunta quais, pois sua cabeça sempre girou sobre leis e 

regulamentos. Jesus fala sobre os mais importantes que estavam escritos em 

Êxodo 20 e estes ele também sabia de cor. 

 

Quando o jovem disse que já guardava tudo, Jesus fala em outras 

palavras que o dinheiro e as posses materiais eram o deus dele e no fundo as 

coisas materiais eram mais importantes para ele. 

 

Ele foi embora sem aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal. Perdeu 

a chance de sua vida e a trocou por dinheiro e bens. Provavelmente ele 

morreu rico e seus bens materiais ficaram para seus filhos. Morreu rico e 

perdido. 

 

Jesus é bem melhor do que ouro e bens. Você crê assim? 
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Três de Dezembro 

Quem poderá salvar-se? 

Os seus discípulos ouvindo isto, admiraram-se muito e 

disseram: quem poderá então salvar-se? Mateus 19:25 

 

Depois que o jovem rico foi embora, Jesus ainda continuou falando 

que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus e os discípulos, que eram 

na sua maioria bem pobres, lançaram essa pergunta para Jesus responder. 

 

Em muitas religiões ditas cristãs, não existe a compreensão clara de 

que a salvação é de graça para quem a aceita, mas ela custou à vida e o sangue 

de Jesus. Por muitos não compreenderem essa realidade tão simples, alguns 

cristãos acham que têm que pagar de alguma forma pela sua salvação e em 

alguns feriados religiosos em nosso país, você como adolescente, já viu 

legiões de pessoas carregando cruzes e outros subindo enormes escadas de 

joelhos. Nada disso é necessário. Jesus já pagou o preço. O sacrifício já foi 

feito. 

 

Em religiões não cristãs existem rituais onde os fiéis se flagelam.  Eles 

utilizam chicotes com bolas de ferro na ponta e só depois de muitas 

chicotadas e verem o sangue escorrer de seus corpos é que eles param. 

 

Mas quem pode se salvar? Jesus nos responde no verso 26: Para os 

homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Boa notícia para 

nós. 
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Quatro de Dezembro 

Para que largar tudo? 

Então, Pedro lhe perguntou: nós deixamos tudo e te seguimos! 

Então o que haverá para nós? Mateus 20:27 

 

Jesus continuava falando sobre salvação. Era difícil para os ricos, era 

impossível para os homens e era possível para Deus e Pedro pensando na sua 

situação, lança para Jesus a pergunta que é nosso verso de hoje. 

 

O que eu vou ganhar por seguir a Jesus nesta terra? Não é só você 

adolescente que já parou para pensar nisso. Pedro também pensou e neste 

mundo materialista que vivemos estamos sempre pensando em ganhar, 

acumular, armazenar, guardar e investir. Estudamos, formamos, trabalhamos 

e é normal termos os bens materiais que irão atender nossas necessidades. 

Os discípulos pararam de pescar para seguir ao Senhor.  Seu trabalho, sua 

renda, sua profissão já não existia e o que seria deles? 

 

Muitos adolescentes adventistas nunca abriram mão de nada para 

seguir a Jesus e isso é real.  Para os que abandonaram tudo, Jesus responde 

no verso 29: E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs ou 

pai ou mãe, ou mulher ou filhos ou terras por causa de meu nome, receberá 

cem vezes mais e herdará a vida eterna. 

   

Viu agora o que Jesus prometeu para quem largar tudo?  Vida eterna 

é o presente por deixar tudo. Como adolescente você acha que existe presente 

melhor? 
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Cinco de Dezembro 

Chamados ou Escolhidos 

Assim os últimos serão primeiros e os primeiros últimos, pois 

muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 20:16 

 

Em Mateus 20, Jesus conta uma parábola sobre um chefe de família 

que contrata trabalhadores para trabalhar na sua vinha e ele combina o salário 

de um dia para cada trabalhador independente da hora que ele o havia 

contratado. Leia Mateus 20 e veja a parábola. 

 

Por ser parábola, existem lições que adolescentes precisam aprender: 

Jesus é o chefe da família, a vinha é o mundo, os trabalhadores são vocês e 

o seu salário as bênçãos que Deus derrama diariamente em sua vida, por 

estarem envolvidos na sua obra. E a vida eterna será seu melhor presente 

quando Jesus retornar a esta terra. 

 

Estar trabalhando na obra de Deus hoje como adolescente voluntário 

não é garantia que você estará lá amanhã, portanto ore diariamente e 

coloque-se nas mãos de Deus para que você   esteja sempre envolvido no 

trabalho do Mestre. Não fique chateado se mais adolescentes vieram para o 

reino de Deus. Muitos adolescentes virão para a igreja antes de Jesus voltar 

e muitos irão sair também e só os escolhidos vão ficar. 

 

 Ser chamado já é bom. Que tal ser um   adolescente escolhido pelo 

próprio Deus?  

 

Muito melhor ainda. 
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Seis de Dezembro 

Pedindo o Impossível 

Jesus, porém, respondeu: Não sabeis o que pedis. Mateus 20:22 

 

Este pedido impossível veio da mãe de Tiago e João e quem tem mãe 

sabe que, a maioria delas, quer o melhor para os seus filhos. Eu digo a 

maioria, pois você adolescente moderno e informado está vendo a 

quantidade de mães que ao sair da maternidade deixam seus filhos no lixo. 

Você já ouviu falar de milhares de adolescentes que abortam em clínicas 

ilegais e etc. 

 

A mãe de Tiago e João tinha o mesmo sonho de toda mulher judaica. 

Todas as mães achavam que Jesus iria ser o rei terreno, com poder terreno, 

que iria governar, se impor sobre o império romano e, como ministros são 

cargos de confiança, ela pediu apenas que seus dois filhos fossem o braço 

direito e esquerdo de Jesus. 

 

Jesus ouviu pacientemente o pedido daquela mãe e respondeu: “Não 

sabeis o que pedis.” 

 

Em nosso relacionamento diário com Deus, precisamos aprender a 

pedir e seu pedido será aceito se for da vontade de Deus e tudo isso por um 

motivo bem simples: Ele sabe tudo e sempre vai fazer o melhor por você. 

Deus cuida muito bem dos seus filhos e você já sabe disso.  

 

Amém por isso! 
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Sete de Dezembro 

Aprendendo a ser servo 

Não será assim entre vós: pelo contrário, todos aqueles que 

entre vós, quiserem tornar-se grande, seja vosso servo.  Mateus 

20:26. 

 

Jesus veio para implantar seu reino em nosso coração ou mente e 

valores eternos do reino de Deus não têm nada a ver com os valores do 

mundo. O mundo inspirado pelo nosso inimigo ama o eu. O eu poder, o eu 

primeiro, o eu melhor, o eu centro das atenções, o eu exaltado, o eu 

glorificado, o eu bajulado, o eu na mídia, o eu e o eu. Com certeza você, 

adolescente, já viu algum seriado norte americano e olhando com olhos 

espirituais você verá quantos artistas são literalmente idolatrados pelo povo 

norte americano e de todo o planeta. 

 

No reino de Deus, Jesus nos ensina a servir.  Se você quer ser alguém 

neste reino, você adolescente, precisará servir aos seus pais, amigos, 

professores, seu chefe, seus irmãos, seus parentes e seus irmãos de igreja. 

São vocês que precisarão dar lugar no ônibus, deixar a mesa das refeições 

limpa no internato, serem os últimos a comer e servirem seus pais e seus 

amigos antes de pegar sua porção. 

 

Achou tudo isso muito difícil para um adolescente cristão? Para Jesus 

não foi, pois Ele veio para servir e não ser servido.  

 

Quer ser alguém? Sirva. 
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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 Dezembro 

Tem misericórdia de nós 

Jesus, porém, chamou-os e lhe perguntou: que quereis que vos faça? 

Mateus 20:32 

 

Jesus tinha acabado de sair de Jericó e na beira do caminho dois cegos 

estavam tentando ganhar sua sobrevivência e, ao ouvirem o barulho da 

multidão, e creio que pela conversa do povo também, descobriram que Jesus 

estava bem perto deles e clamaram por uma bênção maravilhosa que sairia 

das mãos de Jesus que era a misericórdia. Jesus lhes perguntou em que 

poderia servi-los e eles pediram para que seus olhos se abrissem e Jesus os 

curou. 

 

Veja a misericórdia. O próprio Criador dos céus, da terra, dos mares e 

das pessoas, parando, cuidando, se interessando pelos seus filhos cegos. Isto 

é amor. Misericórdia é um ato de amor.  

 

Vocês adolescentes cristãos são objetos diários da misericórdia divina. 

Muitas vezes vocês não estudam como deveriam e na hora da prova vocês 

clamam por misericórdia. Outras vezes vocês querem que seu ônibus, que os 

leva para o trabalho, voe ao invés de correr e vocês novamente clamam por 

misericórdia. 

 

Muitas vezes sofremos nesta vida por não ouvir os conselhos divinos 

e mesmo assim, apesar de estarmos errados, Deus ainda tem misericórdia 

conosco.  

 

Não é maravilhoso ter um Deus assim? 
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Nove de Dezembro 

Casa de Oração 

E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de 

oração, mas, vós a tendes convertido em covil de ladrões.  Mateus 

21:13 

 

Pouco antes desse incidente no templo, Jesus Cristo entra em 

Jerusalém montado num jumentinho e aqui aprendemos outro valor eterno 

que é a humildade. O Rei do universo poderia e teria a sua disposição 

milhares de anjos, mas resolve seguir o costume humano da época e entra 

em Jerusalém montado num jumentinho. Nada de mídia, nada de seguranças, 

nada de roupas caras, nada de ouro, prata e diamantes.  

 

Jesus chega ao templo e Ele vê tudo menos uma casa de oração. 

Muitos cambistas fizeram do templo um balcão de negócios e como muitos 

judeus pobres não tinham como pagar por um cordeiro, eles se submetiam 

aos preços extorsivos de rolinhas e pombas.  

 

Quando Jesus viu o barulho do comércio, o dinheiro rolando, os pobres 

sendo humilhados, Ele expulsa os comerciantes, derruba as mesas e ainda 

fala que o templo tinha virado um covil de ladrões. Jesus também teve Seu 

momento de raiva e Ele podia falar o que queria, pois Ele é autoridade. Jesus 

fala o que quer por isso Ele é Deus. 

 

Igreja é lugar de oração e você adolescente adventista sabe disso.   

Que tal orar mais quando for lá?  Quase não oramos não é verdade?  

Vamos lá. Ore mais.   
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Dez de Dezembro 

Frutos e folhas 

E disse ele: nunca mais nasça fruto de ti. Mateus 21:19 

 

Depois que Jesus saiu do templo, Ele foi para a cidade de Betânia onde 

passou a noite e de manhã, teve fome. Avistou uma figueira, não achou nada 

nela a não ser folhas. Jesus disse que nunca mais nasceria fruto daquela 

árvore. 

 

Duas coisas importantes aprendemos aqui: Jesus teve fome e isso é um 

grande sinal de sua humanidade e Jesus ficou decepcionado com a árvore 

que tinha folhas, mas não tinha frutos. 

 

Quantos de vocês adolescentes não são iguaizinhos a essa figueira. 

Tem uma linda aparência externa, cuidam de seu corpo, malham em 

academia ou ar livre, muitos chegam a exagerar e transformam seu corpo em 

seu pequeno deus. 

 

Como a figueira vocês tem folhas verdes e novas para mostrar, mas 

não tem frutos, pois não alimentaram a essência que é o caráter com bons 

princípios como honestidade, fidelidade, boa vontade e outros.  

 

Quando Deus faz parte de sua vida o Espírito Santo vai trabalhando 

contigo e o fruto do Espírito que é amor, a bondade, a misericórdia e outros 

serão vistos em sua vida.   

 

Que você possa colher diariamente os frutos dessa amizade com seu 

Deus. 
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Onze de Dezembro 

Fé e Oração 

E tudo o que pedirdes em oração, crendo recebereis. Mateus 

21:22 

Jesus utilizou o incidente com a figueira para ensinar dois valores 

eternos para Seus discípulos: a fé e a oração. 

 

Leia o verso de novo e você vai ver a palavra tudo. O que é o tudo para 

você que é um adolescente? Seu tudo é um carro conversível, uma viagem 

ao Himalaia, uma televisão 3D, um celular que vira banco e no final de cada 

dia você tem mais R$ 100,00 para gastar? 

 

Já notou que sempre que nós, meros mortais, falamos em pedir 

bênçãos para Deus, só pensamos em coisas materiais? É difícil ver um 

adolescente orando por sabedoria para escolher a namorada certa, paciência 

para lidar com o irmão mais novo, tato para lidar com os pais e avós, mais 

respeito como os professores do cursinho ou mais tempo para fazer tarefas 

em casa. Quase nenhum de vocês ora por isso. 

 

Todos esses pedidos são espirituais e irão fortalecer sua natureza 

espiritual. São pedidos que vão aumentar sua coleção do fruto do Espírito 

Santo na sua vida. Deus quer te conceder e sua tarefa é pedir. 

 

Lembre-se de orar pedindo bênçãos, porém elas virão ou não, sempre 

de acordo com a vontade de Deus. 
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Doze de Dezembro 

Promessas não cumpridas 

Então o pai se dirigiu ao segundo filho e disse a mesma coisa. 

Respondeu ele: Eu vou Senhor, mas não foi.  Mateus 21:30 

 

Nesse mesmo capítulo 21 de Mateus, Jesus utiliza uma parábola onde 

o pai pede a seus dois filhos para irem trabalhar numa vinha. Um foi sincero 

e disse que não iria, mas arrependido foi e o outro disse que iria e não foi. 

 

O objetivo de Jesus ao contar esta parábola era mostrar aos líderes que 

o evangelho tinha chegado primeiro aos judeus e da mesma forma, como o 

segundo filho, os judeus poderiam ter participado do trabalho de Deus nesta 

terra depois de aceitarem a Jesus, mas eles recusaram. 

 

Uma lição importante para sua vida adolescente é que você precisa 

aprender a pensar muito antes de darmos sua palavra. Um adolescente que 

promete e não cumpre, vai virar um jovem, um adulto igual e quando abrir 

os olhos lá estará você prometendo várias coisas para seus filhos e esposa, 

mas não irá cumprir nada. 

 

O primeiro filho teve duas virtudes: a verdade e o arrependimento. O 

segundo filho teve dois defeitos: mentiu e não manteve a palavra.  

 

É a Bíblia te ensinando. Agradeça a Deus por este livro maravilhoso. 
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Treze de Dezembro 

Pedra Angular 

Disse-lhe Jesus: Nunca lestes nas Escrituras: A pedra que os 

construtores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular; o 

Senhor fez isto e é maravilhoso aos nossos olhos? Mateus 21:42  

 

Jesus como bom contador de histórias conta outra parábola, a de um 

proprietário que plantou uma vinha, alugou para uns lavradores e quando 

chegou a hora da colheita os lavradores maus mataram os vários servos que 

o dono havia mandado para a colheita e por fim mataram o próprio filho do 

dono. 

 

Essa história é o resumo de todo o carinho que Deus teve com o povo 

de Israel. Deus chamou Abraão, Isaque, Jacó, as doze tribos, os abençoou 

material e espiritualmente e o próprio Filho de Deus veio com prioridade 

para eles. Antes da Sua chegada, muitos profetas foram enviados e as 

autoridades, tanto civis quanto eclesiásticas, se encarregaram de silencia-los, 

até que tudo culmina com a morte de Jesus na cruz e seu próprio povo 

pedindo que o sangue dele caísse sobre eles e seus filhos. 

 

Todo o sistema sacrifical judaico apontava para Jesus e Ele foi 

rejeitado. Jesus é e sempre será a pedra mais importante na construção de 

sua vida adolescente. 

 

Sou grato a Deus porque você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador 

e Senhor. 
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Quatorze de dezembro 

Deus e Cesar 

Daí a Cesar o que é de Cesar e a Deus o que é de Deus. Mateus 

22:21 

 

É muito oportuno que você adolescente saiba que existe um grupo de 

pessoas chamadas de bajuladores. Eles estão na escola, no cursinho, no 

trabalho, na igreja e em todos os lugares. No ambiente de trabalho, os 

bajuladores são os que menos entendem do seu trabalho e por serem 

inseguros, não lhes resta outra alternativa a não ser bajular os seus superiores 

com medo de perderem o emprego ou mesmo uma remuneração 

diferenciada. 

 

Jesus foi alvo de bajulação por parte dos fariseus e seus seguidores e 

essa conversa mansa e falsa, você deve ler na sua Bíblia em Mateus 22: 15 e 

16. 

 

Jesus não gostou da bajulação e chamou os bajuladores de hipócritas, 

pois eles vieram com elogios, mas o que eles realmente queriam era pegar o 

Filho de Deus com suas perguntas. No fundo, os discípulos dos fariseus 

queriam saber se era justo um judeu pagar imposto para Cesar que era um 

imperador romano. A resposta de Jesus está no verso de hoje. 

 

Quando vocês adolescentes cristãos começarem a trabalhar e ao serem 

pagos, separe de imediato a parte de Deus que são dízimos e ofertas. Separe 

a parte dos homens e os pague. Mantenha seu nome sempre limpo e guarde 

o que sobrar para seu futuro. É simples assim. 
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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 Dezembro 

Deus dos vivos 

Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó. Ora, 

Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. Mateus 22:32 

Os saduceus eram líderes religiosos que não acreditavam na 

ressurreição. Eles interrogaram Jesus com a história de uma mulher que teve 

sete maridos. Todos morreram e ela não teve filhos de nenhum. A pergunta 

para Jesus era de quem ela seria esposa na manhã da ressurreição? 

 

Jesus responde conforme o verso 29: Errais não conhecendo as 

Escrituras e nem o poder de Deus. Na ressurreição, nem casam e nem são 

dados em casamento; serão como os anjos do céu e depois de concluir a 

conversa, Ele nos brinda com o verso de hoje. 

 

Como adolescente você precisa aprender que muitos líderes da igreja 

têm um conceito errado das verdades bíblicas e, portanto, é fundamental que 

você estude a Palavra de Deus por si próprio até para questionar quando for 

o caso. 

 

Como Deus é Deus dos vivos, fuja de qualquer amizade, leitura, 

pessoas, relacionamentos em que se cultive o ocultismo, magia negra e etc. 

Esse terreno pertence ao nosso inimigo e como nosso Deus é Deus dos vivos 

não tem porque você se embrenhar em território estranho.  

 

Pense nisso. 
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Dezesseis de Dezembro 

O grande mandamento da lei de Deus 

Mestre, qual o grande mandamento da Lei? Mateus 22:36 

Um doutor da lei sabia perfeitamente qual era o grande mandamento 

de Deus. As escrituras dizem que ele fez essa pergunta para experimentar 

Jesus. O Mestre prontamente, resume os Dez Mandamentos em apenas dois. 

 

O primeiro mandamento está em Mateus 22:37: Respondeu-lhe Jesus: 

Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e de 

todo o seu entendimento. 

 

Como adolescente cristão você sabe que na Bíblia o coração significa 

mente bem como nossos sentimentos e emoções. Nós não temos uma alma 

que vive fora de nosso corpo. Nós somos uma alma, um ser, uma pessoa 

criada por Deus. Note então a ênfase que Jesus deu para a palavra todo.  

Foram três vezes: coração, alma e entendimento. 

  

Quando colocamos Deus em primeiro lugar, vemos uma 

transformação em nosso viver diário. Nossa devoção pessoal, nosso louvor, 

adoração, ir à igreja, dizimar, ofertar, testemunhar, servir aos pais e irmãos, 

tudo isso será prazeroso e não um fardo ou uma missão a ser cumprida.  

 

Nossa vida é maravilhosa quando colocamos Deus em primeiro lugar. 

Jesus nos ensinou assim. 
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Dezessete de Dezembro 

O Segundo Grande Mandamento da Lei de Deus 

 O segundo, semelhante a este é: Amarás o teu próximo 

como a ti mesmo. Mateus 22:39 

  

Aprender a amar faz parte do processo de crescimento na 

adolescência, pois o amor é a própria essência do caráter de Deus. Como 

Jesus nos ensinou ontem, amar a Deus é colocá-Lo em primeiro lugar em 

nossa vida. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo merecem esse lugar e, 

nada e ninguém deve competir com eles. Quando infiltramos deuses 

estranhos em nossa vida, estamos deixando de amar o verdadeiro Deus e o 

nosso próximo. 

  

Se Deus é primeiro, quem é segundo?  Jesus nos ensina que devemos 

amar nosso próximo como a nós mesmos e dessa forma você adolescente 

tem que amar a si mesmo, gostar de si mesmo, de sua aparência e de seu 

corpo. Não existe ninguém igual a você e foi Deus quem te criou. Você é 

filho do Rei do universo e não uma ameba unicelular largada no mundo de 

pecado. 

  

Depois que você entende que Deus te ama, fica fácil amar a si e ao 

próximo. Nossos próximos mais chegados são nossa família e cabe a você 

amá-los com prioridade. Primeiro Deus, segundo a família e depois os de 

fora.  Deus sempre será o primeiro. Nós e nosso próximo em segundo, 

mantendo sempre um amor diferenciado por nossos pais e irmãos. Não é 

difícil. 

 

Mais um aprendizado direto de seu líder Jesus. 
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Dezoito de Dezembro 

Os Pecados da Liderança 

Pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado e quem a si 

mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23:12. 

 

Bom dia adolescente. Fico pensando que dia fantástico chegou para 

você e fico extremamente feliz que você tenha escolhido louvar, orar, adorar, 

ler a Palavra de Deus e esta meditação antes de começar sua lida. 

 

Jesus Cristo sabe da importância dos líderes e pastores na condução 

de pessoas tanto para a salvação quanto para a perdição. Seu discípulo 

Mateus escreve trinta e oito versículos de trinta e nove que tem o capítulo 

para te alertar contra os vários pecados que os líderes e pastores cometem. 

 

Mateus 23 tem as palavras mais fortes de Jesus de todo o evangelho e 

é só lendo para você ver quão poderosas são essas palavras. Jesus diz que os 

líderes hipócritas dizem, mas não fazem; atam fardos para os membros da 

igreja, mas eles mesmos não querem carregar, tudo o que fazem é para 

aparecer, amam os primeiros lugares nas ceias e na igreja, gostam de ser 

chamados de mestres, fecham o reino dos céus aos homens, gostam de 

orações prolongadas nas casas das viúvas, parecem ser justos por fora, mas 

são hipócritas e sujos por dentro.   

 

Em suma Jesus condenou a hipocrisia. 

 

Bom aprender as verdades com Jesus, não acha? 
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Dezenove de Dezembro 

Sinais do Fim 

Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13 

 

Depois de advertir os discípulos a respeito dos pecados da liderança 

hipócrita, Jesus passa a nos ensinar muito sobre os sinais do tempo do fim. 

Leia todo o capítulo 24 e junto aprenda com Jesus. 

 

Os próprios discípulos foram quem perguntaram a respeito dos sinais 

de Sua vinda e foi Jesus quem disse que muitos iriam vir em Seu nome 

dizendo ser Jesus e esse é apenas um dos sinais. Moro em Curitiba e em 

algum bairro da cidade existe um cidadão chamado Inri Cristo que diz ser 

Jesus Cristo. Quase ninguém presta a menor atenção nas suas mensagens. 

Ele é um sinal vivo. 

 

O versículo seis fala de guerras e rumores de guerra, mas Jesus disse 

que isso ainda não seria o fim. Por muito pouco, em 2013, a Coréia do Norte 

não invade a Coréia do Sul e a Síria vive uma guerra interna. 

 

Mais um sinal seria a fome e por falar em fome uma empresa brasileira 

pesquisou e descobriu que em média as pessoas jogam foram 20% do que 

pegam para comer. Pense nisso antes de encher seu prato hoje. 

 

As pestes, terremotos, maremotos estão cada vez mais frequentes nos 

alertando sobre a volta de Jesus. Quem perseverar até o fim, será salvo. 

Amém por isso. 
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Vinte de Dezembro 

Evangelho no mundo todo 

 E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo 

em testemunho a todas as nações. Então virá o fim.  

Mateus 24:14 

  

Um grande e imponente sinal da volta de Jesus será a pregação do 

evangelho a todo o mundo. Todos irão saber do plano da redenção, da lei de 

Deus e as verdades da Palavra de Deus. Palavras de Jesus Cristo. 

  

Enquanto você, um adolescente cristão levanta, faz sua devoção 

pessoal, toma seu desjejum e vai para a sua luta, milhares e milhares de 

jovens estão fazendo faculdade de teologia para se tornarem pastores que 

irão pregar com mais afinco a Palavra de Deus ao mundo. 

  

Enquanto os jovens estão estudando, Deus tem usado milhares e 

milhares de obreiros voluntários ou remunerados de todas as igrejas cristãs 

para contar ao mundo a maravilhosa nova de que a salvação nos foi 

outorgada através do sacrifício de Jesus na cruz do calvário e cabe a nós 

apenas aceitá-la. 

  

Como adventistas do sétimo dia, temos três mensagens além da cruz: 

somos chamados a advertir o mundo de que Deus, o Criador vem julgar os 

moradores da terra, que existe uma grande Babilônia espiritual e o sinal desse 

poder é um dia falso de adoração.  

  

Não podemos falhar em cumprir nossa missão. 
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Vinte e Um de Dezembro 

Dias Difíceis 

 Pois haverá então uma grande aflição, como nunca 

houve desde o princípio do mundo até agora e não haverá jamais. 

Mateus 24:21. 

  

Como é fácil ser adolescente cristão e adventista do sétimo dia em 

nosso país. Vocês têm total liberdade para ir à igreja, devolver dízimos e 

ofertas, cantar em corais, ser desbravador, evangelizar, pregar, orar, ir a 

cursos de lideranças, a congressos de adolescentes e acampamentos de verão. 

  

Deus reserva essas bênçãos maravilhosas para você adolescente que 

um dia aceitou a Jesus como seu Salvador pessoal. Milhões de adolescentes 

neste planeta sequer sabem quão especial são suas vidas e, portanto, já que 

as coisas estão calmas para o seu lado, agradeça a Deus pelas bênçãos da 

paz. 

 

 Mas Jesus não te engana. O verso de hoje fala de dias difíceis e o verso 

22 nos diz: Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se 

salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. 

  

Conseguiu se enxergar dentro desse verso 22? Jesus está dizendo que 

por causa de você, um adolescente escolhido por Ele, para fazer parte do 

reino eterno que será implantado quando Jesus voltar, é que os tempos serão 

abreviados.  

 

Gostou da ideia de ser um escolhido do Deus Todo Poderoso?  Deus é 

nosso Pai. 
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Descreva aqui a sua 

 Semana com Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

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

___________________________ 

editadole M 

Adole Brasil 

Terceira Semana 
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Vinte e Dois de dezembro 

Volta Visível 

 Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra 

até o Ocidente, assim será também a vinda do filho do homem. 

Mateus 24:27 

  

Muito provavelmente não existe nenhum capítulo de toda a Bíblia que 

mais fale sobre a volta de Jesus do que Mateus 24 e o que é melhor é que o 

próprio Jesus é que nos dá detalhes de sua vinda. 

  

Depois de falar dos sinais que antecederiam Sua vinda, Jesus fala 

claramente de como será sua aparição física e como o relâmpago que aparece 

no céu e é visto por todos, quando Jesus voltar Ele será visto por todos. 

  

Muitos pastores e teólogos conseguem interpretar de forma diferente 

esse ensinamento tão claro de Jesus e milhares de adolescentes cristãos 

acham que a vinda de Jesus será secreta, mas não tem como esconder a 

imponência de um relâmpago. 

  

Enquanto muitos acreditam em volta secreta, outros acreditam que 

Jesus já voltou, outros ainda estão esperando Jesus chegar pela primeira vez 

e para você, um adolescente adventista do sétimo dia, que conhece as 

verdades bíblicas desde criança, sabe que toda essa confusão é uma 

artimanha de inimigo de Jesus para desviar as pessoas sinceras de algo 

incontestável que será a vinda física de Jesus. 

 

 Ele prometeu, Ele virá e nós acreditamos nas suas palavras. 
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Vinte e Três de Dezembro 

Mais Detalhes da Volta de Jesus 

Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a 

lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os 

corpos celestes serão abalados. Mateus 24:29 

  

Jesus não iria nos deixar sem sinais mais claros e estes sinais do verso 

de hoje já aconteceram e você adolescente adventista não viu nenhum deles 

e muito menos eu. 

  

Além de Mateus, João em Apocalipse 6:12 nos diz: Houve um grande 

tremor da terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício e a lua se 

tornou como sangue. 

  

Ellen G. White, em seu monumental livro O Grande Conflito na 

página 304 nos informa: “Em 1755, aconteceu o terremoto de Lisboa. 

Estendeu-se pela maior parte da Europa, África e América. Foi sentido na 

Groelândia, nas Índias Ocidentais, na Ilha da Madeira, na Noruega, Suécia, 

Grã Bretanha e Irlanda.  

  

O dia escuro e a lua com aparência de sangue aconteceram em 

19/05/1780 (página 307 do mesmo livro) e a chuva de meteoros e corpos 

celestes aconteceu em 13/11/1833 (página 333 do mesmo livro). 

  

Sua missão como adolescente adventista é apressar a vinda de Jesus.  

Fale mais dela para outros. 
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Vinte e Quatro de Dezembro 

O Dia e a Hora 

 Porém a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem 

os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai.  

Mateus 24:36 

  

O dia e a hora da volta de Jesus é uma prerrogativa de Deus Pai e por 

que tem que ser assim? Já pensou nisso? 

  

Imagine se todos mortais soubessem o dia e a hora da volta de Jesus, 

o que aconteceria? A quase totalidade da humanidade viveria no mais 

flagrante pecado e na véspera haveria uma grande corrida para as igrejas 

cristãs, como milhões de “pecadores arrependidos”. Não é verdade que seria 

assim? 

  

Muito bom saber que nem Jesus sabe o dia, pois você adolescente 

precisa exercitar diariamente sua fé e confiança em Jesus, em Deus e no 

Espírito Santo. Não adianta deixar para amanhã, pois o amanhã a Deus 

pertence. 

  

Sua vida devocional tem que acontecer hoje, sua entrega diária é hoje, 

ser um bom filho, namorado e aluno é hoje, ser uma filha integra e pura é 

hoje, amar seus pais e seus parentes começa hoje. Não postergue sua decisão 

de viver pela fé. Deus nos deixou essa mega prova de fé.  Esse verso famoso 

você conhece: O justo viverá pela fé e você adolescente cristão é esse justo. 
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Vinte e Cinco de Dezembro 

A Parábola das Dez Virgens 

 Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que 

tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 

Mateus 25:1 

  

Mais uma vez Jesus se utiliza das parábolas para ensinar adolescentes 

a ficarem espertos e preparados para o maior acontecimento da história deste 

mundo que será a volta de Jesus a esta terra. 

  

Nessa parábola está bem claro que mesmo entre os que estiverem 

esperando a volta de Jesus, existirão dois grupos de pessoas: os que estão se 

preparando, estudando, adorando, louvando, aguardando, se entregando 

diariamente ao Salvador e dessa forma mantendo sua luz acesa e, os que não 

estão fazendo nada disso. 

  

Acompanhar os sinais da volta de Jesus através da internet também 

nos deixa ligados e você, como adolescente, tem acompanhado as tsunamis, 

os tornados cada vez mais frequentes, as falsas igrejas, os falsos pastores e 

os falsos cristos.  Ao agir dessas duas formas, esse grupo mantém a constante 

presença do Espírito Santo em sua vida e conseguem ouvir a voz de Deus. 

  

O outro grupo também tinha óleo na lâmpada, mas não tinha reserva. 

Esse grupo não se empenhou tanto em manter acesa a tocha da verdade e 

quando chegar o tempo eles perderão a chance de ver o Mestre.  
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Vinte e Seis de Dezembro 

Fidelidade a toda prova 

 Disse-lhe o seu senhor: Bem está servo bom e fiel. Sobre o 

pouco foste fiel, sobre o muito o colocarei. Entra no gozo do teu 

Senhor. Mateus 25:23 

  

A parábola dos talentos é conhecidíssima dos adolescentes cristãos. 

Um senhor passa cinco talentos para um servo, dois para outro e um para 

outro.  Quem tem cinco, negocia e devolve dez. Quem tem dois negocia e 

devolve quatro e quem tem um, não negociou e devolveu um. 

  

Jesus usa mais uma vez o dinheiro para ensinar valores eternos, como 

fidelidade e honestidade. Tenho conversado com pais de adolescentes e 

tenho recomendado para todos que implantem mesada em todos os lares 

adventistas do sétimo dia. Você pode aprender a ser bom mordomo desde 

criança e, quando na adolescência, acostumados a ser fieis no pouco será 

mais fácil doar mais quando você chegar a vida profissional. 

  

Muitos líderes mundiais de nossa igreja aprenderam na prática a lavar 

banheiros, lavar louça, tirar leite das vacas, a varrer chão e tudo isso 

aconteceu no internato.  Muitos passaram sérias dificuldades antes de serem 

usados por Deus para fazer Sua obra avançar. A fidelidade independe de 

muito ou pouco. É questão de caráter. 
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Vinte e Sete de Dezembro 

Quem vai entrar no reino de Deus? 

 Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde 

benditos de meu pai, possui por herança o reino que vos está 

preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34 

E Jesus continua nos versos seguintes nos mostrando quem 

efetivamente vai entrar no reino de Deus: Pois tive fome e me deste de comer, 

tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me 

vestiste, estive enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então 

perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de 

comer? ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te 

hospedamos? Ou nu e te vestimos? Ao que lhe respondeu o Rei: Em verdade 

vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim 

o fizeste. Mateus 25:35-40. 

 Jesus está dizendo claramente que a religião verdadeira consiste em 

atos de amor ao próximo e que o reino dos céus pertencerá a todos os 

adolescentes e seres humanos que estiverem dispostos a fazer sacrifícios 

pessoais em prol de seu próximo.  

 

Para muitos é fácil comprar coisas e entregar na assistência social para 

doação. Jesus fala em visitas a hospitais, hospedar pessoas em sua casa e 

entrar na cadeia. São atitudes de amor desinteressado em prol do próximo.  

 

Nossa fé tem que ser acompanhada por boas obras. Simples assim. 
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Vinte e Oito de Dezembro 

O presente de Maria Madalena 

Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, 

aproximou-se uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de 

um precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, 

quando ele estava assentado à mesa. Mateus 26:6 e 7 

 

Todos os adolescentes gostam de ser surpreendidos com presentes. 

Quem não gosta de um xampu diferenciado, um perfume requintado, uma 

blusa ou calça nova ou qualquer presente que gostemos não é verdade? 

 

Maria Madalena deve ter trabalhado muito e economizado tudo o que 

podia para ir ao Boticário, ou a loja de perfumes mais chique de cidade, 

comprar o melhor perfume para derramar na cabeça de Jesus. 

 

Se você estivesse hoje no lugar de Maria Madalena, o que você 

adolescente daria para Jesus? Um celular do último modelo? Uma televisão 

3D? Um notebook? Ficou com uma sensação que seus presentes materiais 

talvez não tivessem muito a ver com Jesus? 

 

Seu melhor presente é sua entrega diária ao Senhor. É acordar e orar: 

“Senhor aqui está um pecador adolescente que precisa ser guiado por Ti. 

Perdoa meus pecados e usa-me onde Tu quiseres.” 

Isto é presente. 
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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 Dezembro 

A Última Páscoa 

Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, partiu 

e deu aos discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. 

Mateus 26:26 

 

O verso 27 continua nos contando mais desta última Páscoa de Jesus 

com Seus discípulos: Então Ele tomou o cálice e tendo dado graças, deu-o 

aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, isto é o meu sangue, o sangue da 

nova aliança, que é derramado por muitos, para remissão dos pecados.  

 

A última páscoa Jesus foi compartilhada com os discípulos. Na Páscoa 

judaica um cordeiro precisava ser morto e seu sangue aspergido nos umbrais 

da porta. Jesus se entregou às autoridades judaicas, foi morto numa cruz e 

Seu sangue pagou o preço do pecado que redimiria toda a humanidade. 

 

Jesus então institui uma nova aliança, um novo concerto. O 

simbolismo do pão representa o corpo de Cristo e o vinho seu sangue. Dessa 

forma nasce a Santa Ceia que é o momento especial de uma reconsagração 

de nossa vida com Deus. 

 

Você é um adolescente cristão. Faça planos para nunca perder esse 

momento único onde você lava os pés de alguém especial, tem o seu lavado 

também e depois participa do pão e do suco de uva sem fermento 

simbolizando o corpo e o sangue de Jesus. Bom dia com Deus para você. 
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Trinta de dezembro 

A Morte de Jesus 

E Jesus clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. 

Mateus 27:50. 

 

Estamos chegando ao final do livro de Mateus e vai acontecer muita 

coisa, por isso sugiro que você leia, com calma, Mateus 26 a 28, pois 

mostrará com detalhes os momentos finais de Jesus nesta terra. 

 

Jesus acaba recebendo um beijo muito interesseiro de Judas. É preso 

e levado para o sacerdote Caifás. Pedro o nega. Ele então é entregue a Pilatos 

que o troca por Barrabás, um bandido da época. Cabe, portanto a Jesus sofrer 

a pior morte inventada pela mente do nosso inimigo, que é a morte de cruz. 

 

Tudo o que a Trindade Divina havia planejado aconteceu na vida de 

Jesus e Ele morreu; Sentiu o dissabor de se separar do Pai e tudo o que Ele 

sofreu tinha um único objetivo: salvar um adolescente pecador como você e 

todos os seres humanos que também se reconhecem pecadores. 

 

Para todos que aceitarem o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e 

que aceitarem viver de acordo com Seus ensinamentos deixados na Sua 

Palavra, Ele nos promete um mega presente: nada mais, nada menos que vida 

eterna.  

 

Você adolescente que está lendo essa meditação, o que falta para você 

aceitar Jesus como seu Salvador pessoal e Senhor de sua vida? 
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Trinta e Um de Dezembro 

A Ressurreição e a missão 

Ele não está aqui, já ressurgiu como havia dito. Vinde ver o 

lugar onde Ele jazia. Mateus 28:6 

 

Esse é um dos mais poderosos versos da Bíblia. Essas palavras não 

foram ditas por homens e sim por um anjo que foi comissionado por Deus 

para acompanhar a ressurreição de Jesus. 

 

Enquanto esteve conosco, Jesus operou muitos milagres, curou e 

ressuscitou pessoas. Viveu para abençoar e agora Ele mesmo foi ricamente 

abençoado pelo seu Pai, com a benção de sua própria ressurreição. 

 

A ressurreição de Jesus é muito importante, pois o cristianismo é a 

única grande religião mundial que tem seu líder vivo. Adolescente que está 

lendo esta meditação agradeça a Deus, pois seu Salvador e Senhor está vivo. 

 

Depois de Sua ressurreição, Jesus aparece novamente aos discípulos e 

deixa para eles a grande missão que encontramos em Mateus 28:19 e 20: 

Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do 

Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que 

vos tenho ordenado. E certamente estarei convosco todos os dias até a 

consumação dos séculos. 

 

Feliz novo ano na companhia do Senhor Jesus. 
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