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Feliz Sábado  

querido Adolescente 

 

O SÁBADO é um dia muito especial pois o dia foi santificado por Deus 

desde o princípio. 

Tudo foi criado em seis dias a começar pelo domingo, e Deus foi criando 

até chegar a sexta feira. No sábado Ele o abençoou e o santificou. 

Por isso, muitos povos em especial Judeus, sabatistas, Adventistas, tem por 

esse dia um dia separado, diferente, especial, para que assim, possam adorar 

o Senhor Deus todo poderoso, e claro, fazer o bem neste dia. 

Êxodo 20 a partir do verso 8 diz: “Lembra-te do dia do sábado para o 

santificar”. Só pode ser lembrado algo que pode ser esquecido. Em algum 

momento da história a raça humana se esqueceu, deste sagrado dia. 

Não é o sábado que é um dia especial por ser sábado, ele é especial porque 

DEUS COM SUAS PALAVRAS O SANTIFICOU! 

Pense, querido adolescente, ao ler estas reflexões ao pôr do sol o quanto 

você é especial para Deus. Você, sua família e seus amigos podem entrar 

num templo dentro do espaço e do tempo para ter um contato maior com o 

nosso Criador. 

Então não deixe de dar um feliz sábado para todos seus amigos que 

santificam este dia e mostrar aos que não conhecem a prova de que Deus 

pensa em tudo para nos dar a plena felicidade. 

E acima de tudo querido adolescente, nós do ADOLE BRASIL desejamos 

a TODOS vocês e ao longo de suas vidas... 

 

... UM FELIZ SÁBADO!’   
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07 de Janeiro 

Aprendendo a Orar 

 Também o ESPÍRITO, semelhantemente nos assiste em nossas 

fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo ESPÍRITO 

intercede por nós com gemidos inexprimíveis.  Romanos 8:26 

 Há exatas duas semanas atrás fui atender a um pedido de uma família de amigos meus 

em Aracajú no estado de Sergipe para participar de mais um acampamento de adolescentes 

cristãos. Aproximadamente duzentos e cinquenta adolescentes e professores estavam juntos 

num sítio há mais ou menos oitenta quilômetros da capital. No sábado pela manhã, pude 

dividir um novo formato de oração que aprendi com o mais novo pastor de minha igreja. 

 Geralmente quando oramos, pedimos ou agradecemos, adolescentes quase que 

invariavelmente pedem por notas azuis no boletim, misericórdia do professor de matemática, 

pontos extras do professor de física e paciência do professor de química. Muitos pedem para 

que DEUS interceda de forma poderosa para que consigam passar de ano letivo. A grande 

maioria dessas orações se intensificam de uma forma exponencial sempre no quarto bimestre. 

Por que será? Muitos desses adolescentes não foram ensinados por seus pais, e quem sabe 

também pelos seus professores, sobre a importância de ter um método em sua vida e esse 

método pode ser usado tanto para o seu estudo, para seu trabalho dentro de casa como para 

fora dela.  

 

 Quando você tem um método, você tem metas, objetivos e um foco. Se você escolher 

ser determinado e aplicado em seus estudos, você irá definir que irá passar de ano no terceiro 

bimestre e não irá engrossar a famosa lista de adolescentes que oram desesperadamente por 

nota no quarto bimestre. Você pode ter um método para outras atividades de sua vida. É só 

definir onde você quer chegar e como você quer chegar.  

 

 Ensinei para eles o que aprendi e fizemos uma oração coletiva cujo foco era exaltar e 

glorificar o nome do SENHOR. Comecei minha oração desse jeito: SENHOR, eu te louvo 

por quem TÙ és... e deixei que os adolescentes também elevassem suas vozes para honrar e 

louvar o DEUS de Israel. Ouvi exaltações como: eu TE louvo por ser meu PAI, eu TE louvo 

por seu o meu SENHOR, eu TE louvo por ser meu Salvador, eu TE louvo por ser meu 

Criador, eu TE louvo por teres enviado JESUS CRISTO para me salvar, eu TE louvo porque 

o SENHOR sempre me amou. Outros maravilhosos motivos de louvar e engrandecer o nome 

do SENHOR foram alçados aos céus naquela manhã. Eles simplesmente amaram o novo estilo 

de oração que aprenderam naquela manhã de sábado.  

 

Gostou da ideia de começar suas orações louvando e engrandecendo o nome do 

SENHOR ao invés de somente pedir e agradecer? Gostou da ideia de turbinar o seu momento 

de oração? Que tal começar a partir de hoje a exaltar o nome do SENHOR JESUS e somente 

depois você desabafar com DEUS? Não é maravilhoso você poder incrementar a sua vida de 

oração, comunhão e intercessão com DEUS? É tão fácil, está a sua disposição e hoje o 

SENHOR te abençoou com mais este aprendizado. Nosso verso de hoje nos diz que mesmo 

quando não sabemos orar, o Espírito Santo de DEUS nos ajuda com gemidos inexprimíveis e 

esses gemidos chegam até o trono do PAI. Gostou da ideia de turbinar seus momentos de 

oração? Aproveite e comece já. Feliz dia de oração. 
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14 de Janeiro 

Verso Fantástico 

 Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem 

daqueles que amam a DEUS, daqueles que são chamados 

segundo o seu propósito. Romanos 8:28 

 O livro de Romanos é um verdadeiro presente de DEUS para sua vida adolescente e 

se você gosta de ler, de estudar e de se aprofundar nas coisas do SENHOR, então este livro 

será mais proveitoso ainda. Não foi à toa que DEUS inspirou o seu servo, o apóstolo Paulo, 

para escrevê-lo. O próprio padre Martinho Lutero encontrou conforto, alento e motivação 

nesse capítulo oito para romper seus laços com o catolicismo e fundar o protestantismo. 

 Quando tomamos tempo para ler ou mesmo estudar a Palavra de DEUS, com calma 

e com tempo, sem pressa e sem a pressão de trabalhos, provas, internet, academia ou mesmo 

um almoço de família, DEUS nos presenteia com apenas um verso que será a sua alegria e 

toda a sua motivação para o seu dia, sua semana, quem sabe um mês inteiro. Se você gostar 

deste presente de DEUS, ele poderá ser seu verso favorito por anos a fio. 

 Embora muitos achem que este verso não deve ser entendido ou interpretado ao pé 

da letra, eu entendo que uma vez que eu aceitei a JESUS CRISTO como meu Salvador pessoal 

e como o SENHOR da minha vida, uma vez que a minha vida não me pertence mais, eu creio 

plenamente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a DEUS. Mesmo 

quando alguns reveses acontecem em nossa vida como doença, perda de familiares ou mesmo 

ter que abandonar sua faculdade por conta de sua fidelidade ao sábado do SENHOR. 

 Não pense que é fácil na hora da doença, da dificuldade financeira, da mudança de 

planos, da perda de parentes ou qualquer outra situação complicada, você abrir a Palavra de 

DEUS, ler nosso verso de hoje e sair sorrindo de felicidade! Não funciona assim. Na hora você 

não entende mesmo e somente depois que as turbulências passarem é que você vai descobrir 

que DEUS sempre esteve do seu lado, que se acontecesse de outra forma seria pior para você, 

pois o nosso DEUS sempre quer o seu melhor. Nestes momentos é preciso realmente 

entender e confiar no SENHOR de forma plena e abundante para poder passar por tudo o 

que você passou ou ainda passará no futuro. 

 

 Como adolescentes do SENHOR vivendo neste mundo frenético e louco onde o nosso 

arqui-inimigo te pressiona de diferentes formas, é preciso se afastar dessas insinuações dele, 

escolher passar um tempo diário com o SENHOR, orar à ELE e perguntar qual o plano DELE 

para sua vida. Quando as provas vierem e elas virão, quando as dificuldades aparecerem, não 

pergunte ao SENHOR o porquê e sim, para que de tanta provação recair em cima de você.  

 

 Se você não conseguir ouvir de DEUS uma resposta direta de suas provações, 

aconselho-te a continuar confiando no SENHOR, continuar abrindo sua Bíblia em Romanos 

8:28, relei-o diariamente e confie que o SENHOR está fazendo o melhor para você neste 

momento. A vida cristã não é feita somente de céu azul. As chuvas e os trovões também fazem 

parte do projeto, mas no meio das tribulações você pode continuar cofiando no SENHOR. 

Isso é simplesmente maravilhoso! Nessas horas de provação muitos abandonam o SENHOR 

e é exatamente por isso que você deve permanecer fiel. 
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21 de Janeiro 

Um Só Corpo em CRISTO 

 Porque assim como em um só corpo, temos muitos membros, 

mas nem todos os membros tem a mesma função, assim também 

nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns 

dos outros. Romanos 12:4 e 5. 

 O apóstolo Paulo foi o homem escolhido por DEUS para trazer inúmeras bênçãos e 

orientações para a inexperiente e recém-nascida igreja cristã. Nada como receber ajuda de um 

especialista em Velho Testamento, um verdadeiro professor do judaísmo e que de brinde 

ainda teve o privilégio de ter um encontro pessoal com JESUS naquela famosa estrada de 

Damasco. 

 Neste nosso verso de hoje, Paulo está tentando fazer você entender que do mesmo 

jeito que o nosso corpo tem diferentes membros e cada uma tem a sua função específica, em 

nossa vida de membros de igreja também precisamos entender que DEUS nos dá diferentes 

dons, que precisamos descobrir os nossos e o que é mais importante, que devemos utilizá-los 

para a honra e a glória do SENHOR JESUS. 

 Como adolescentes que sequer tem trabalho remunerado podem ajudar uma igreja a 

cumprir sua missão de salvar os perdidos e conservar os salvos? Adolescentes têm virtudes que 

as pessoas de mais experiência sempre admiram. Adolescentes são animados, dispostos a 

encarar novos desafios, aceitam participar de missões evangelísticas desde que sua galera esteja 

junta, gostam de atingir metas e sabem comemorar como ninguém quando chegam lá. 

Adolescentes são movidos a entusiasmo e a desafios e isso faz toda a diferença quando se 

compara adolescentes com qualquer outra raça. Por gostarem de trabalhar em equipe, os 

desafios para eles só existem para serem quebrados. 

 A cada sábado de minha vida, à exceção de um único sábado por mês que estou 

cumprindo alguma missão evangelística, me congrego com aproximadamente mil membros de 

minha igreja adventista do sétimo dia em Curitiba. Quando chego lá a cada sábado e mesmo 

nas quartas e nos domingos, posso ver na prática o que o apóstolo Paulo nos quis ensinar sobre 

os membros serem o corpo de Cristo.  

 As pessoas que tem o dom de cumprimentar e recepcionar já se ofereceram para 

trabalhar e praticamente ninguém entra em nossa igreja sem receber um abraço, um aperto de 

mão ou no mínimo um sorriso. Junto com os recepcionistas, já ficam as diaconisas e diáconos 

para com muito carinho arrumar um lugar para os eternos atrasados de plantão, que insistem 

em nunca honrar o seu compromisso com DEUS e chegar na hora que DEUS marcou para 

tudo começar. Na entrada do estacionamento, vários diáconos ficam por horas orientando os 

motoristas a estacionar ou sair de lá.  

 Se você é adolescente tenho certeza que amaria louvar no Ministério Chama Coral que 

hoje tem aproximadamente cento e sessenta componentes e com bom potencial para crescer 

ainda mais. O Coral Adventista do Portão, coral formado por alguns poucos jovens e muitos 

pais, tios e avós sempre cumpre com mérito sua missão de cantar músicas mais tradicionais e 

sempre consegue agradar os seus ouvintes, por conta da serenidade e enlevo das músicas do 

velho hinário.  Temos vários ministérios funcionando a pleno vapor e é muito bom ver na 

prática o que o apóstolo Paulo quis nos ensinar na teoria. 
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28 de Janeiro 

Dica de Vida! 

“O amor seja sem hipocrisia. Detestai ao mal, apegando-vos 

ao bem.” Romanos 12:1 

 A Palavra de DEUS é o meu manual de vida e espero em DEUS que também seja o 

seu. Para se ter uma vida plena e abundante, você só precisa da Palavra de DEUS para te 

orientar e se você der ouvidos aos seus ensinamentos, você verá no futuro o quão longe chegou. 

A Palavra de DEUS tem o dom de nos ensinar a viver, e quando digo ensinar a viver, quero 

dizer principalmente aprender a se relacionar com DEUS e seu próximo.  

 Você com certeza já ouviu falar dos dez famosos mandamentos da Lei de DEUS, que 

foram escritos pelo próprio dedo de DEUS em duas tábuas de pedra e entregues à humanidade 

através de Moisés. Os primeiros quatro mandamentos nos ensinam a forma de nos 

relacionarmos com DEUS e os seis restantes nos ensinarão como se relacionar com nosso 

próximo. A essência, ou seja, a base, o cerne, o motivo, a virtude principal da lei de DEUS é 

o amor. Se você ama a DEUS de verdade, então você, conforme está escrito em Êxodo 20, 

não terá deuses falsos diante de DEUS. Você não se curvará e muito menos fará uma imagem 

de escultura para imitar a imagem de DEUS ou de algum personagem da Palavra de DEUS. 

Você não tomará mais o sagrado nome do SENHOR em vão, pois isso você fazia quando 

ainda não havia entregado sua vida aos pés de JESUS dentro de um tanque batismal. 

 Você guardará o dia de sábado, pois esse foi o dia em que DEUS descansou, abençoou 

e santificou. Em nenhuma porção da Palavra de DEUS você encontrará DEUS dando 

destaque a qualquer outro dia da semana além do sábado. Não foram os judeus que criaram o 

sábado. O sábado não é uma invenção do judaísmo. O sábado é uma invenção de DEUS e 

quem reverencia DEUS no sábado que ELE criou, sabe muito bem que isso é uma verdade 

bíblica e bem consolidada.  

 Os últimos seis mandamentos irão te ensinar a se relacionar com o seu próximo, pois 

os primeiros quatro, DEUS escreveu para te ensinar a se relacionar com ELE. Quem ama a 

seu próximo, honra a seu pai e sua mãe, não mata, não adultera, não furta, não mente e não 

cobiça nada do que pertença a seu próximo. Isso é uma verdadeira aula de relacionamento 

com o seu próximo. Seguindo estes itens da lei de DEUS você está perfeitamente habilitado a 

amar o seu próximo. 

 A partir de nossa meditação de hoje, o apóstolo Paulo vai te deixar de presente algumas 

dicas de vida e em todas elas vim te mostrar a importância de algumas virtudes que você pode 

e deve incorporar ao seu caráter. A primeira dica está no nosso verso de hoje: “O amor seja 

sem hipocrisia”. Em outras palavras, quando você amar, ame para valer e não para fingir que 

está amando. Se vai amar seus pais, seus irmãos, seus parentes e seus amigos, então ame de 

verdade e sequer sonhe com a hipótese de fingir que ama. A primeira virtude que Paulo quer 

compartilhar com você é a mesma que é a base da lei de DEUS, o amor.  

 Se você tem alguma dificuldade com a arte de amar, peça a DEUS para te ensinar e 

ELE vai usar muitas pessoas que não tem a menor dificuldade em amar para te ensinar.  
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04 de Fevereiro 

O Livramento do Senhor 

 Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-

vos e vede o livramento do Senhor, que hoje, vos fará: porque 

os egípcios, que hoje vede, nunca mais os tornareis a ver. 

Exodo14:13 

 Nosso Deus é o único que consegue ver o futuro e para entendermos o porquê de Egito e 

o porquê de pragas, precisamos voltar no tempo e rever uma conversa que Deus teve com o 

patriarca Abraão: “Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas 

trevas o acometeram; então lhe foi dito: Sabe com certeza, que a tua posteridade será peregrina em 

terra alheia e será reduzida a escravidão e será afligida por quatrocentos anos. Mas também eu 

julgarei a gente a que te de sujeitar-se e depois sairão com grandes relíquias”. Gênesis 15:13 e 14. 

 Depois de quatrocentos anos de servidão, Deus ouviu o clamor de seu povo e agora 

chegara a hora de cumprir o que Ele prometera a Abraão, e com mão poderosa, libertar o seu 

povo. Se nosso Deus é tão forte, tão poderoso, imbatível em qualquer batalha, já parou para pensar 

porque foram necessárias dez pragas se Deus podia mandar uma só e tudo estaria concluído? Mais 

uma vez ela, nossa profetiza Ellen G. White vem nos socorrer: “Os hebreus tinham esperado obter 

sua liberdade sem qualquer prova especial de sua fé, ou qualquer sofrimento ou agrura real. Ainda 

não estavam, porém, preparados para o livramento. Tinha pouca fé em Deus e estavam indispostos 

a suportar pacientemente suas aflições até que Ele achasse oportuno operar por eles. Muitos se 

contentavam em permanecer em cativeiro de preferência a enfrentar as dificuldades atinentes à 

mudança para uma terra estranha e os costumes de alguns se haviam tornado tão parecidos com 

os dos egípcios, que preferiam ficar no Egito. Por isso o Senhor não os livrou pela primeira 

manifestação de seu poder perante Faraó. Ele encaminhou os acontecimentos de maneira mais 

ampla, a fim de desenvolver o espírito tirânico do rei do Egito e também para revelar-se ao seu 

povo”. 

 “Vendo Sua justiça, Seu poder e amor, prefeririam deixar o Egito e entregar-se a seu 

serviço. A tarefa de Moisés teria sido muito menos difícil, se muitos dos israelitas não se houvessem 

tornado tão corrompidos que não queriam deixar o Egito”. Patriarcas e Profetas, página 260. Deus 

cumpriu o que Ele já havia planejado, as dez pragas aconteceram, os israelitas receberam dos 

egípcios grandes relíquias, como Ele havia profetizado à Abraão e agora o primeiro impasse 

acontece, pois, os egípcios os perseguiam e existia um mar na frente deles. Mais uma prova, mais 

desafios e mais um motivo para confiar plenamente no Deus de Abraão que acabara de os livrar 

de Faraó. O líder Moisés então lhes dá a receita certa para ultrapassar esse desafio: “Não temais, 

aquietai-vos e vede o livramento do Senhor” Êxodo 14:13 

 As perguntas que não querem calar para você: O que te prende no Egito? Seus costumes 

e seus hábitos de vida são de egípcios ou de israelitas? Existe uma diferença entre a sua vida, os 

seus projetos, os seus sonhos e os deles? No seu projeto de vida, você quer continuar escravo no 

Egito ou cidadão livre na Nova Jerusalém? 
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11 de Fevereiro 

Os Dez Mandamentos 

Êxodo 20:8-11 

“Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Seis dias 

trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o sétimo dia é o sábado 

do Senhor teu Deus; não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu 

filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu 

animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. 

Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra e tudo o que neles 

há, e ao sétimo dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia 

do sábado, e o santificou”.  

“O sábado não é apresentado como uma nova instituição, mas como havendo sido 

estabelecido na criação. Deve ser lembrado e observado como a memória da obra do Criador. 

Apontado para Deus como aquele que fez os céus e a Terra, distingue o verdadeiro Deus de todos 

os falsos deuses. Todos os que guardam o sétimo dia, dão a entender por este ato que são 

adoradores de Jeová. Assim é o sábado o sinal de submissão a Deus por parte do homem, enquanto 

houver alguém na Terra para O servir. O quarto mandamento é o único dos dez em que encontra 

tanto o nome como o título do Legislador. É o único que mostra pela autoridade de quem é dada 

a lei. Destarte contém o selo de Deus, afixado à Sua Lei, como prova de autenticidade e vigência 

da mesma”. 

“Deus deu aos homens seis dias nos quais trabalhar, e exige que seus trabalhos sejam feitos 

nos seis dias destinados a isso. Atos necessários e misericordiosos são permitidos no sábado; os 

doentes e sofredores em todo o tempo devem ser tratados, mas o trabalho desnecessário deve ser 

estritamente evitado. “Se desviares o teu pé do sábado, e de fazer a tua vontade no Meu santo dia, 

e se chamares ao sábado deleitoso, e sento dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não 

seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade...” Isaías 58:13. 

Tampouco fica nisto a proibição. “Nem falar as tuas próprias palavras”, diz o profeta. Aqueles que 

no sábado discutem assuntos de negócios ou fazem planos, são considerados por Deus, como se 

estivessem empenhados na própria transação de negócio. Para santificar o sábado não devemos 

mesmo permitir que nosso espírito se ocupe com coisas de caráter mundano. E o mandamento 

inclui todos dentro de nossas portas.   

Os que convivem na casa devem durante as horas sagradas por de parte suas ocupações 

mundanas. Todos devem unir-se a honrar a Deus por meio de um culto voluntário em Seu santo 

dia”. “Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na Terra que o Senhor teu 

Deus te dá”.  “Os pais têm direito ao amor e respeito em certo grau que a nenhuma pessoa é 

devido. O próprio Deus, que pôs sobre eles a responsabilidade pelas almas confiadas aos seus 

cuidados, ordenou que durante os primeiros anos da vida estejam os pais em lugar de Deus em 

relação aos seus filhos. E aquele que rejeita a lícita autoridade de seus pais, rejeita a autoridade de 

Deus. O quinto mandamento exige que os filhos não somente tributem respeito, submissão e 

obediências aos seus pais, mas também lhes proporcionem amor e ternura, aliviem os seus 

cuidados, zelem pelo seu nome, os socorram e os console na velhice”.  
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18 de Fevereiro 

Três Legados da Criação 

 E abençoou DEUS o dia sétimo e o santificou, porque Nele 

descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Gênesis 2:3 

 Que bom começarmos o nosso dia com DEUS, podermos abrir a Bíblia e meditar no 

seu amor e na sua maravilhosa graça. Moisés foi o instrumento usado por Deus para nos 

abençoar com os primeiros cinco livros da Bíblia, e as visões que Deus lhe deu sobre a origem 

do Universo e da espécie humana, nos levam ao livro das origens ou Gênesis. 

 Acreditar na criação é um ato de fé e defender uma bandeira criacionista ao longo de 

sua vida, a despeito dos risos e chacotas que chegarão aos seus ouvidos principalmente quando 

você pisar na universidade, também será um ato de mais fé ainda. Você que é adolescente ou 

jovem e que louva ao Senhor, lembre-se que sua fé na criação será provada. Basta lembrar que 

os membros mais antigos deste ministério também passaram por isso e não negaram ao seu 

Senhor. 

 Quando você abre a Bíblia em Gênesis 1, você verá as atividades intensas de um DEUS 

criador e é exatamente dessa forma que Ele se apresenta a nós, logo no início de sua Palavra. 

Você verá seu Deus criando a luz e as trevas, os céus e a separação das águas, a terra e os mares, 

relva, ervas que dão semente, árvores frutíferas, sol, luz, estrelas, animais marinhos, peixes, 

todas as aves, animais domésticos e para coroar a criação ele fez os nossos primeiros pais no 

sexto dia.  

 Aqui está o nosso primeiro legado, a primeira herança de nosso Deus criador: A 

família. Quando Deus quis montar a família, Ele criou um casal e um casal sempre será um 

homem e uma mulher. E além de os criar, os abençoou para que se multiplicassem. Na família 

criada por DEUS, existe um casal e mulheres geram filhos.  Simples, bonito, correto e divino. 

Famílias segundo o plano original de DEUS sempre serão assim. 

 O segundo legado da criação é o sábado e ele é o selo de Deus ao concluir sua obra 

criadora. Deus não criou nada no sábado, mas fez questão de abençoar e santificar esse dia. 

Não existe referência ao domingo, sexta feira ou qualquer outro dia como dia sagrado. Nem 

no Gênesis e nem em nenhuma outra parte das Escrituras Sagradas. O livro de Gênesis é bem 

claro: Deus abençoou e santificou o dia de sábado. O resto é dia comum, de trabalho, de 

estudos, de atividades, mas não de adoração. Está escrito assim. Deus fez assim. Moisés viu e 

escreveu.  

 O terceiro legado da criação está no verso 15 de Gênesis 1: “Tomou o Senhor Deus 

ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar”. Acredite nisso: tanto o 

trabalho, como o sábado e a família são obras de Deus, e se você tem os três na sua vida, louve 

o nome do Senhor por isso. 

 

 

 

 



 

MEDITAÇÕES DE PÔR DO SOL PARA ADOLESCENTES / ANO 2022 

25 de Fevereiro 

O Primeiro Missionário 

 Eis a história de Noé. Noé era homem justo e integro entre os 

seus contemporâneos. Noé andava com Deus.  Gênesis 6:19 

 Um novo ano começou e você do querido adolescente não tem a menor ideia de 

como ele será. Mas com Jesus Cristo aprendemos a não andarmos ansiosos por coisa 

nenhuma, portanto, curta bem o seu dia de hoje pois ele é tudo que você tem. Gostaria 

que todos os adolescentes aprendessem a começar o dia com Deus e para isso acontecer, 

é preciso atitude, força de vontade, determinação para acordar mais cedo, procurar o que 

chamo de um lugar de paz dentro de sua casa, sem ninguém por perto para clamar pela 

sua atenção. Neste lugar de paz, você começa o seu momento de devoção pessoal, com os 

joelhos dobrados, depois abre sua boca para louva-Lo, abre a Palavra de Deus para 

aprender o que Ele tem a lhe ensinar. Comece seu dia com Deus e você verá que seus dias 

serão sempre melhores. 

 Em Gênesis 6:7, lemos: “Disse o Senhor: Farei desaparecer o homem e o animal, 

os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito”. Depois disso Deus 

procurou Noé e disse-lhe: “Resolvi dar cabo de toda carne, porque a terra estava cheia de 

violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a Terra”. Gênesis 6:13 

 Quais as três virtudes de Noé que o levaram a ser o escolhido do Senhor? Nosso 

verso te dá a resposta: ele era justo, integro e andava com Deus. Que virtudes fantásticas 

Deus viu no pecador Noé não é verdade? Deus não chama quaisquer pecadores para 

cumprir as Suas missões. Se você como um jovem adolescente recebeu um chamado, se 

você se dispõe a doar as suas noites de sextas feiras, suas tardes de sábado e seus diversos 

domingos para levar Jesus Cristo para os pecadores, é porque Deus vê em você virtudes 

fantásticas que Ele pode usar para honrar e glorificar o nome Dele.  

 Além disso, lemos em Gênesis 6:8: “Porque Noé achou graça diante do Senhor”. 

No meio de uma geração idólatra, que havia trocado Deus pela natureza, no meio de uma 

geração corrupta e violenta, Deus encontra um Noé justo, integro e que andava com Ele. 

Não foi por acaso que Noé achou graça da parte de DEUS. O fato de Noé andar com 

Deus, para mim foi herança de seu bisavô Enoque, pois também segundo Gênesis 5:24: 

“Enoque andava com Deus”. 

 Ellen White nos diz em Patriarcas e Profetas, página 92: “Cento e vinte anos antes 

do dilúvio, o Senhor por meio de um santo anjo declarou a Noé o seu propósito e ordenou-

lhe construir uma arca.” Enquanto construía a arca, deveria ele pregar que Deus traria um 

dilúvio de água sobre a Terra para destruir os ímpios. Enquanto ele trabalhava, ele pregava. 

Conseguiu ver a missão de Noé? 
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04 de Março 

Terra Santa 

Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias 

dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Êxodo 3:5 

 O que te veio à mente quando você leu hoje o tema de nossa meditação? Terra santa para 

os músicos e coristas do Ministério Chama Coral seria Jerusalém, a capital de Israel? Existe um 

lugar específico que Deus considera santo? O que torna um lugar santo? 

 Moisés estava tendo mais um dia normal em sua vida de pastor de ovelhas no deserto e a 

própria Palavra de Deus te diz isso em Êxodo 3:1-5: “Apascentava Moisés o rebando de Jetro, seu 

sogro, sacerdote de Midiã e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte 

de Deus à Horebe. Apareceu-lhe o Anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. 

Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e não se consumia.  Então disse, consigo mesmo: Irei 

para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se 

voltara para ver, o chamou e disse: Moisés! Moisés! Ele respondeu: Eis-me aqui! Deus continuou: 

Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa”. 

 Veja que sucessão de acontecimentos incríveis: Em primeiro lugar, guiado pelo Espírito 

Santo de Deus, Moisés se dirige a Horebe, que já era conhecido como o monte do Senhor. Em 

segundo lugar: Deus aparece através de uma chama de fogo, no meio de uma sarça ardente. Em 

terceiro lugar: Deus ordena que Moisés tire a sandália e em quarto lugar: Deus finalmente se 

apresenta à Moisés: “Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de 

Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus”. Gênesis 3:16. Ellen G. White 

comenta a cena: “A humildade e a reverência devem caracterizar o comportamento de todos os 

que vão à presença de Deus.  Em nome de Jeová, podemos ir perante Ele com confiança, não 

devemos, porém, aproximarmos DELE com uma ousadia presunçosa como se Ele estivesse no 

mesmo nível que nós outros. Há os que se dirigem ao grande Todo Poderoso e santo Deus, que 

habita na luz inacessível, como se dirigisse a um igual ou mesmo inferior.”  

“Há os que se portam em sua casa conforme não imaginariam fazer na sala de audiência 

de um governador terrestre. Tais devem lembrar-se de que se acham à vista daquele a quem serafins 

adoram, perante quem os anjos velam o rosto.  Deus deve ser grandemente reverenciado. Todos 

os que em verdade se compenetram de sua presença, prostrar-se-ão, com humildade perante Ele 

e como Jacó ao contemplar a visão de Deus, exclamarão: “Quão terrível é este lugar! Este não é 

outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus”. Gênesis 28:17 Será que quando você 

chega para ensaiar toda sexta-feira e sábado nas dependências do Ministério Jovem do Portão, você 

consegue entender que lá é terra santa? Suas conversas, seus comentários, seu celular funcionando 

a mil por hora, enquanto o ensaio acontece, realmente te fazem lembrar de você está pisando em 

solo sagrado?  

 A mesma ordem que Deus deu à Moisés, chega para você ainda hoje e até a volta de Jesus 

ela se repetirá a cada ensaio: “Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra 

santa”. O que santifica um lugar é a presença de Deus. Amém por isso. 
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11 de Março 

A Missão de Elias 

Então, Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando coxeareis 

entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, 

segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. I Reis 18:21 

 Ao longo da história da humanidade, Deus escolheu homens e mulheres e lhes deu uma 

missão específica. Noé recebeu a missão de anunciar o desconhecido dilúvio, Abraão foi 

convidado para ir para uma terra desconhecida, Moisés recebeu a missão de tirar o povo de 

Israel do Egito, a missão de Gideão foi vencer um exército com apenas trezentos homens, Davi 

abandonou as ovelhas para reinar em Israel e Salomão foi escolhido por Deus para construir o 

templo. 

 Ao longo de sua caminhada nesta terra, o povo de Israel, por muitas vezes e com muita 

facilidade abandonava os caminhos do Senhor. Eles simplesmente O trocavam por ídolos feitos 

de pau e pedra. A palavra de Deus chama esse pecado horroroso de idolatria e fico imaginando o 

quanto Deus não devia sentir, quando um filho dele, que seria comprado pelo precioso sangue 

de seu Filho Jesus, simplesmente O trocava por um deus qualquer. 

 Para trazer o seu povo de volta para os seus caminhos, para mostrar o quão longe eles 

tinham ido, Deus tinha a seu comando um grupo de missionários chamados carinhosamente de 

profetas e as mensagens que eles traziam vinham diretamente do Senhor. Geralmente suas 

mensagens não eram nada agradáveis aos ouvidos dos pecadores que amavam os seus pecados e 

que não queriam abrir mão dos mesmos. Ninguém na verdade gosta das mensagens duras, pois 

elas repreendem diretamente nossa natureza carnal, mas elas são necessárias, pois mostra-nos o 

quão errado estamos e isso também era uma realidade nos dias de Elias. 

 No tempo do rei Acabe e da arrogante rainha Jezabel, a idolatria era tanta que Deus 

mandou Elias predizer uma grande seca, exatamente para mostrar a impotência de Baal, o deus 

da chuva. Enquanto a seca perdurou em Israel, o deus da chuva não fez cair uma só gota de água 

do céu. A confusão espiritual era tão grande e o povo de Deus estava tão cego, que eles poderiam 

ter descartado o deus da chuva de seus corações já que ele não tinha feito nada em prol de 

conseguir boas chuvas. Estava evidente aos olhos do povo que Baal era um deus falso. 

 Mas os caminhos de Deus não são os caminhos do homem e foi necessário um encontro 

entre Elias, o profeta de Deus versus toda uma nação idólatra, quatrocentos profetas de Baal e os 

quatrocentos profetas do poste ídolo que comiam na mesma mesa da rainha Jezabel. Que missão 

a de Elias não é verdade? Sozinho contra uma nação de idólatras, oitocentos falsos profetas, um 

rei e uma rainha de grande crueldade. O povo estava tão longe do Senhor, mas tão longe, que 

quando Elias perguntou se o Senhor era Deus, eles sequer responderam. Milhões de pessoas que 

já haviam convivido com o Senhor, que dependeram do Senhor, que tinha a lei do Senhor, que já 

haviam guardado o sábado do Senhor, não se posicionaram do lado do Senhor. Que vergonhosa 

falta de atitude.  

 Você conhece o fim da história: foram feitos dois altares, o Senhor respondeu por fogo, o 

povo clamou: O Senhor é Deus! A missão de Elias foi sempre se posicionar do lado do Senhor. 

Que tal imitarmos esse servo de Deus para o resto de nossas vidas? 
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18 de Março 

Saudades do Templo 

Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos! 

Salmos 84:1 

 Um dos grandes privilégios que temos como cristãos é definir a qualidade de nosso 

relacionamento com o Senhor. Adotei as madrugadas para começar meu dia há exatos seis anos e 

confesso que estes tem sido os melhores anos de meu relacionamento com o meu Deus. Levantar 

cedo quando sua esposa e filhas ainda dormem, quando seu celular está desligado e nenhuma 

mensagem chegando para tirar sua concentração é realmente um tempo de paz. Passar pela 

cozinha, tomar um copo de água em jejum, orar, louvar, ler páginas inteiras de algum livro do 

Espírito de Profecia, ler a Palavra de Deus e ainda ter um bom tempo para escrever à mão mais 

uma meditação, faz parte da minha vida e cada um sabe o que dever fazer para se relacionar com 

o Senhor. 

 Vivemos uma vida corrida e muitos correm muito mais do que precisam. Algumas pessoas 

chegam a trabalhar doze horas por dia em dois empregos. Alguns tem faculdade pela manhã, 

trabalham à tarde e ainda tem uma terceira jornada à noite. Quem tem uma vida nesse nível, 

dificilmente consegue ir à sua igreja numa quarta-feira. Geralmente vai em um culto de oração e 

quase nunca vai no culto de domingo à noite. Muitos de nós adventistas estamos reduzindo nossa 

experiência de ir à igreja somente no sábado pela manhã, e muitos pais, nunca levarão seus filhos 

em cultos de quarta e domingo com a desculpa que sempre será a mesma: amanhã tem aula! Nestes 

tempos modernos que todos vivemos, muitos cristãos estão aderindo à ideia de não pertencer mais 

a igreja nenhuma e por incrível que pareça, seus argumentos são até bíblicos dizendo que “só Cristo 

salva” e, portanto, “como placa de igreja não salva, não tem porque ir à igreja e se envolver com 

outros cristãos”. Ter uma vida espiritual com Cristo e sem igreja, tem sido o argumento de cristãos 

que não querem mais igreja em suas vidas. Veja o presente que encontrei na Palavra de Deus, para 

todos aqueles que ainda curtem a maravilhosa ideia de ir a Casa de Deus: 

Saudade do Templo 

 Quão amáveis são os teus tabernáculos, SENHOR dos Exércitos! A minha alma está 

desejosa, e desfalece pelos átrios do Senhor; o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus 

vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos, até mesmo 

nos teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em 

tua casa; louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo 

coração estão os caminhos aplanados. Que, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte; a 

chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força; cada um deles em Sião aparece 

perante Deus. 

 

Senhor Deus dos Exércitos, escuta a minha oração; inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó! Olha, ó 

Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios 

do que mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Porque 

o Senhor Deus é um sol e escudo; o Senhor dará graça e glória; não retirará bem algum aos que 

andam na retidão. Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. 

Salmo 84:1-12 
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25 de Março 

Hino de Gratidão a Deus 

 Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu 

nome, ó Altíssimo. Salmo 92:1 

 Quando abri a Palavra de Deus nesta manhã, me deparei com o título do Salmo 

92: Hino de Gratidão a Deus e o propósito deste salmo é ser um cântico para o dia de 

sábado, pelo menos isso está escrito na minha versão. Quando você e eu ajoelhamos 

diariamente diante do Senhor, para agradecer, que primeiro pensamento vem à sua mente? 

Quanto conseguimos ir aos cultos de oração e lá todos temos a oportunidade de agradecer 

à Deus em público ou em pequenos grupos, como você começa a sua oração? 

 Inúmeros motivos nos levam a ser gratos a Deus, mas na minha ótica, nada é tão 

precioso aos nossos olhos do que a nossa vida. Sem vida não existiríamos! Não seriamos 

nada e ninguém, e sempre que nos ajoelhamos diante do Senhor, a gratidão por estamos 

vivos sempre nos acompanha em nossas orações. 

 Nosso verso de hoje nos dá um excelente motivo para gratidão e como nossos dias 

seriam melhores, se individualmente ou em família, colocássemos em pratica esse convite 

do salmista de render “graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome”.  Os conselhos do 

salmista continuam e com ele mais motivos para a nossa gratidão: “Anunciar de manhã a 

tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade”. Salmo 92:2 - Quão necessário é para 

nossa vida espiritual começar e terminar nossos dias com Deus.  Essa é uma necessidade 

individual pois devoção pessoal e relacionamento com Deus é um dos alicerces de nosso 

caráter. Se adolescentes e jovens aprenderem a conhecer e a depender do Senhor nessas 

idades, com certeza quando atingirem a idade da maturidade para serem casados e pais de 

família, saberão como ensinar seus filhos nos caminhos do Senhor.  

 Mais um motivo para agradecermos a Deus: “Pois me alegraste Senhor, com os 

teus feitos, exultarei nas obras de tuas mãos”. Salmo 92:9 – Como não sermos gratos pelas 

obras de Suas mãos?  Poder caminhar pelas ruas e contemplar árvores em meio a selva de 

pedras, ouvir os passarinhos cantando tão logo o dia amanhecer, poder colher pitangas em 

plena cidade grande enquanto você volta a pé do trabalho, curtir o imponente sol que nos 

abençoa com seus raios e calor, poder se molhar quando uma chuva te pega desprevenido 

e, apesar de molhado, poder agradecer pela benção preciosa da água. Ver a natureza de 

Deus ao longo de nosso dia e poder agradecer a Deus por estas obras nos leva a reconhecer 

e nos lembrar que só o nosso Deus, é o único Deus criador. Esse reconhecimento de 

gratidão a Deus nos leva a proclamar: “Quão grandes, Senhor são as tuas obrar, os teus 

pensamentos que profundos”. Salmo 92:5 – Como este hino de gratidão é especial para o 

sábado do Senhor, creio com certeza absoluta que o sábado é um excelente motivo de 

gratidão. Sábado quer dizer descanso e poder frear nossa luta por sobrevivência e descansar 

nos braços do Pai, adorá-lo em Sua casa e fora dela, nos torna mais próximos de nosso 

Deus criador e mantenedor.  

 Existem promessas para os cristãos agradecidos: “O justo florescerá como a 

palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos 

átrios do nosso Deus”. Salmo 92:12 e 13. 
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01 Abril 

O Motivo de Nossa Vida 

 “Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra 

coisa, fazei tudo para a gloria de DEUS.” I Coríntios 10:31 

 O apóstolo Paulo volta a orientar os cristãos coríntios com relação aos cuidados que eles 

deveriam ter no tocante à comida sacrificada aos ídolos. Fico imaginando quão forte era a influência 

da idolatria entre esses cristãos, pois ao longo desses primeiros dez capítulos desta sua epístola, 

Paulo já os havia alertado várias vezes. 

 Um dia eu me perguntei: qual era o objetivo da minha vida? Porque eu me levanto tão 

cedo, trabalho, pago todas as contas, tenho esposa, duas filhas, viajo, vou a igreja, escrevo 

meditações para adolescentes, tiro férias, vou a congressos de adolescentes e juvenis, prego e dou 

palestras para pais e filhos? Porque faço isso há tanto tempo? Qual o motivo que tenho para levar 

este estilo de vida?  

 Me questionei também porque vou a minha igreja todos os sábados há muitos anos, vou 

aos cultos de oração nas quartas e nos cultos evangelísticos de domingo? Porque DEUS me tira de 

casa uma vez por mês, me coloca dentro de um avião e me leva para todos os cantos deste país 

para falar de seu amor? Porque levanto cedo, busco ao meu DEUS, tomo meu desjejum, pego um 

ônibus, trabalho, almoço, trabalho, ando todo dia seis quilômetros para voltar para minha casa, 

tomo um bom banho, como, faço o culto com minha família e depois outro com minha esposa e 

vou dormir?  

 Me questionei também porque DEUS em sua bondade e misericórdia me concedeu a 

benção maravilhosa de ter uma esposa tão linda, e de brinde, ELE me deu também duas filhas que 

puxaram a mãe. Estas meninas incríveis, já estudaram, se formaram, se batizaram, estão 

namorando, ambas têm certificação internacional em inglês, amam servir ao SENHOR e um dia 

elas sairão de nossa casa para formarem suas próprias famílias.  

 

 Ao analisar tudo que já fiz na vida, me questionei se apenas nasci para trabalhar, pagar 

contas, criar filhas, namorar, casar, me manter atualizado com minha profissão de contador, curtir 

todos os feriados do ano, ir sempre à igreja e tirar férias. Qual o motivo principal da minha vida? 

Eu me levanto todo dia bem cedo para quê? O que me tira do colchão e me coloca em pé para 

mais um dia? 

 

 Talvez você adolescente também já tenha tido o mesmo questionamento que eu. O que te 

motiva a sair de casa, ir para a escola, de lá para o estágio, chegar de noite para fazer sua higiene 

pessoal, comer e correr para cumprir suas tarefas ou mesmo estudaram para as provas? O que te 

motiva para um dia ter que encarar o ENEN, o vestibular, a faculdade, o estágio e o futuro trabalho? 

O que te motiva? O que te faz levantar e ir para a luta ganhar a sua vida? Qual é a sua motivação 

diária? Você se empenha tanto para quê? 

 

 Bem, o nosso verso de hoje veio responder todos os meus questionamentos e espero em 

DEUS que também tenha respondido aos seus: “Portanto quer comais ou quer bebais, ou façais 

outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de DEUS. Nada em nossa vida teria sentido se não 

servisse para honrarmos e glorificarmos o nome de DEUS. “ 
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08 de abril 

Causa de Tropeço 

 Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem 

para gentios, nem tampouco para a igreja de DEUS.  I 

Coríntios 10:32 

 Depois de ensinar que devemos viver para honrar e glorificar o nome de nosso DEUS, 

nosso amigo apóstolo Paula nos dá um conselho incrível, muito apropriado para você adolescente 

de DEUS, mas que também serve para todos os cristãos independente de religião, cor e raça. Neste 

conselho simples, ele alerta-nos para não sermos tropeço para ninguém ao longo de nossa vida.  

 Depois que li a palavra tropeço, fiquei pensando que tipo de atitudes, tomamos para nos 

tornarmos pedra de tropeço em nossa casa, em nossa igreja, em nosso ambiente de trabalho, 

estágio, colégio ou universidade? O que você adolescente de DEUS tem feito de errado a ponto 

de ser tornar uma pedra de tropeço na vida de seu próximo? 

 

 Quando adolescentes de DEUS deixam de obedecer a seus pais, quando se recusam 

terminantemente a ouvir seus sábios conselhos, quando se trancam em seus quartos, como meio 

de fuga para fazerem o que lhes foi pedido ou mesmo exigido, eles se tornam uma pedra de tropeço 

em suas casas. Se este adolescente que diz pertencer a JESUS tiver um irmão menor, seu péssimo 

exemplo será como um câncer e isso certamente irá contaminar seu irmão mais novo. Isso é ser 

pedra de tropeço em seu próprio lar.  

 

 Os adolescentes de DEUS precisam entender definitivamente que se existe um lugar em 

que DEUS tem que ser louvado e reverenciado, um lugar onde o cristianismo tem que ser praticado 

diariamente, um lugar onde a bondade, o respeito, a harmonia, o equilíbrio e a justiça precisam 

andar bem próximas, este lugar é o lar. Muitos adolescentes preferem se mostrar cristãos fora de 

suas casas e com certeza não faltarão palcos para muitos deles desfilarem. Você pode posar de 

cristão na banda de sua classe de escola sabatina ou dominical, você pode ser visto usando a camisa 

oficial de missão de sua igreja, numa favela da comunidade, você poder estar usando o colete oficial 

do mutirão de Natal e ser visto como um excelente adolescente de DEUS em pleno supermercado 

às vésperas do Natal recolhendo alimentos para os necessitados, mas o melhor lugar para provar 

se você é cristão de verdade é a sua casa. Lá não tem como você fingir.  

 

 Esse cristianismo de fachada que muitos adolescentes gostam de praticar é uma pedra de 

tropeço para outros adolescentes que virão atrás de você. Se em sua casa, seus irmãos e seus pais 

não te recomendarem como cristãos, seu cristianismo de fachada tem seus dias contados. 

Adolescentes de DEUS não podem e não devem ter uma vida dupla: em casa você é uma coisa e 

fora de casa é outro. Na igreja você é um santo e em casa o pior dos pecadores. Muitos 

adolescentes também amam transitar pelo caminho largo durante a semana e no caminho estreio 

nos sábados e nos domingos. Quem eles acham que estão enganando?  Será que eles pensam 

que seu anjo tira férias? 

 Se você está vivendo esse cristianismo de fachada, se você está tratando muito mal há 

quem você deveria amar mais que são seus pais e sua família, então passou da hora de voltar 

atrás, se arrepender, pedir perdão à sua família e ao SENHOR. Pense bem nisso. 
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15 de Abril 

Conforto na Tribulação 

 É ELE que nos conforta em toda a nossa tribulação para 

podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, 

com a mesma consolação com que nós mesmos somos 

contemplados por DEUS. II Coríntios 1:4 

 Um dos muitos privilégios que todos nós cristãos temos em comum é a bênção de 

podermos abrir a Palavra de DEUS diariamente e sermos confortados e alimentados pelas 

palavras inspiradas.  A oração e o louvor também nos aproximam do Todo Poderoso, mas 

poder abrir a Palavra de DEUS, nosso manual de vida, nossa bússola espiritual que o 

SENHOR através do ESPIRITO SANTO nos deixou de presente é realmente único.  

 Fico imaginando quantos adolescentes teriam tido outra vida se eles apenas tivessem a 

oportunidade de conhecer JESUS CRISTO e Sua Palavra. Milhares de adolescentes estão 

crescendo neste mundo e exatamente no dia de hoje estarão sendo expulsos de casa pelos seus 

pais biológicos. Outros adolescentes são órfãos desde pequeno porque seus pais sequer os 

quiseram conhecer. Outros ainda estão trabalhando para o traficante da comunidade e muitos 

outros irão morrer na adolescência pois o crack já lhes tirou qualquer esperança de vida.  

 Que diferença faz JESUS CRISTO na vida dos adolescentes! Que bênção para sua 

vida poder começar e terminar o dia na companhia do SENHOR JESUS. Os adolescentes de 

DEUS têm uma vida abençoada exatamente porque JESUS CRISTO os encontrou e eles O 

aceitaram. Foi amor à vista. JESUS CRISTO te achou, você o aceitou e uma vida nova, plena 

e abundante começou. Como você sabe que JESUS faz ou não faz a diferença na sua vida? É 

simples: basta você dar uma olhadinha na vida de seus amigos que ainda não O conhecem e 

ver que sua vida é muito, mas muito melhor. Dê uma olhada e confirme o que estou falando. 

 Agora, não é pelo fato de você ter conhecido JESUS e tê-lO aceito como seu Salvador 

e SENHOR que você estará isento de tribulações. Muitos de nós temos o conceito errado de 

que ao aceitarmos JESUS nossos problemas e nossas tribulações irão desaparecer e não 

funciona assim. 

 

 Quantos adolescentes começam a ter suas tribulações justamente quando escolheram 

JESUS CRISTO como seu salvador e SENHOR? Seus pais não aprovaram a escolha e 

começam a persegui-los, outros são expulsos de casa pois esta não é a religião oficial da família. 

Os amigos do mundo somem porque ninguém quer ter um amigo careta que fala de DEUS e 

de JESUS. Algumas oportunidades de trabalho irão surgir, mas outras se fecharão quando você 

se posicionar claramente perante seu novo patrão como um adorador verdadeiro e observar a 

lei de DEUS quanto ao trabalho remunerado aos sábados. 

  

 Outras tribulações virão e você não precisa ficar desesperado, ansioso e preocupado 

com isso, pois nosso verso de hoje te garante que o teu DEUS te conforta em todas as suas 

tribulações e no verso três nos diz que DEUS é o DEUS de nossa consolação. As tribulações 

e os problemas virão, mas ter o DEUS de nossa consolação é maravilhoso.  
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22 de Abril 

Os Diáconos e os Adolescentes 

Mas irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, 

cheios do ESPÍRITO SANTO e de sabedoria, aos quais 

encarregaremos deste serviço. Atos 6:3 

 Creio firmemente que os adolescentes cristãos que andam semanalmente pelas suas 

igrejas conhecem bem os servos de DEUS que circulam como verdadeiros missionários 

voluntários a cada sábado, domingos e quartas-feiras sem suas igrejas. Enquanto você 

adolescente chega em sua igreja e confortavelmente senta, você não percebe que as janelas 

de sua igreja já foram abertas para que o ar circule normalmente e você não pegue doenças. 

Você precisa ir ao banheiro e lá encontrará o sabonete líquido, o papel toalha, os vasos 

limpos, o papel higiênico arrumado, isso se você não encontrar algum diácono por lá, 

dando uma descarga, limpando a pia e fazendo isso tudo com um sorriso no rosto. 

 Muitos adolescentes participam da cerimônia da Santa Ceia e quando você senta 

para o lava-pés o que encontra? Uma bacia com água limpa, um balde para você colocar a 

água suja e um balde com um recipiente dentro para repor a água limpa. Vocês acham que 

tudo aquilo que está lá nasceu no dia da santa ceia na sua igreja? Como num passe de 

mágica estas coisas saíram de seus armários e foram parar lá? Você sabia que a maioria das 

igrejas cristãs não pode pagar alguém para fazer a limpeza da igreja? Sabe quem chega à 

igreja às vezes duas horas antes para fazer este trabalho? 

 Esta instituição, esse ministério, esses servos e servas de DEUS são os homens e 

mulheres que quase nunca são lembrados quando fazem seu trabalho. Eles também não 

estão preocupados com aplausos e tapinhas nas costas. Eles aprenderam na prática e a 

exercitam sempre que vão à igreja a maravilhosa arte de servir ao SENHOR.  

 Os serviços que eles prestam ninguém quer fazer e a imensa maioria dos membros 

de igreja querem verdadeira distância do diaconato. A grande verdade é que a maioria dos 

membros de igreja não quer nada com nada, pois eles adotaram o falso deus conforto para 

suas vazias vidas e não estão dispostos a mexer uma palha para fazer algo em prol da causa 

do SENHOR.  A grande maioria dos membros nunca entendeu e nunca entenderão o que 

é sair do conforto e ser um diácono de verdade. Também é oportuno dizer que existem 

diáconos de fachada. Quando chegam nas suas igrejas e vendo o trabalho que precisa ser 

feito, eles tiram a gravata e ficam bem escondidos com suas famílias, isso quando não vão 

para alguma outra igreja. Esses diáconos de fachada são uma desonra a maravilhosa e 

competente classe dos diáconos cristãos. 

 Os primeiros sete diáconos tinham três virtudes: boa reputação, cheios do Espírito 

Santo e eram sábios. Do primeiro grupo de diáconos até hoje, estes servos de DEUS têm 

se esmerado em fazer coisas que os confortáveis irmãos de igreja não querem e nem 

sonham fazer. Para cantar, pregar e receber presentes no final de uma semana de oração 

nunca faltarão pessoas, mas para encontrar diáconos a busca não é fácil. 
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29 de abril 

Mudando de Lado 

 Ele perguntou: Quem és tu, SENHOR? E a resposta foi: Eu 

sou JESUS, a quem tu persegues. Atos 9:5 

 O capítulo nove do livro de Atos começa com uma das mais impressionantes 

histórias de conversão. Deus PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPÍRITO SANTO tinham 

um plano incrível para um membro da igreja judaica que literalmente jogava no time do 

inimigo. 

 Provavelmente você adolescente de DEUS lembra que quando Estevão foi 

apedrejado, havia um jovem líder da igreja que apoiava a sua morte e ele era Saulo. Saulo, 

apesar da pouca idade, era um estudioso da Palavra de DEUS, conhecia de cor e salteado 

todo o Velho Testamento, era alguém culto e dificilmente perdia uma argumentação 

quando o assunto era a Palavra de Deus. 

 O grande problema de Saulo é que ELE não conhecia o SENHOR. Ele havia lido, 

havia estudado, ele sabia onde estavam as passagens sobre o nascimento de JESUS, ele 

havia lido Miquéias 5:2 e sabia que JESUS nasceria em Belém. Ele sabia detalhes sobre o 

sacrifício de JESUS, pois muito provavelmente ele sabia de cor a profecia de Isaías 53 que 

era a mesma profecia que o oficial da Etiópia estava lendo quando foi abordado por Felipe. 

 Saulo representa uma legião de membros de igreja e de adolescentes que só 

conhecem JESUS de ouvir falar.  Esses membros de igreja, muitos líderes como Saulo, já 

estudaram sobre JESUS, já cantaram sobre JESUS, mas no seu dia a dia, na sua vida prática 

não O conhecem. Nunca entregaram a sua vida inteiramente a CRISTO JESUS, nunca 

entenderam quem é o SENHOR e o que ELE pode fazer em suas vidas. Nunca O amaram 

de verdade, nunca se ajoelharam e confessaram seus pecados no altar do SENHOR e 

nunca aceitaram JESUS como seu Salvador e SENHOR. 

 Saulo amava as profecias, sabia de cor os famosos dez mandamentos em Êxodo 20, 

conhecia todas as regras que sua igreja havia criado para guardar o sagrado dia de sábado, 

mas ele não conhecia o SENHOR e o SENHOR foi buscar esse seu filho culto e estudioso 

dentro da igreja judaica, pois ele estava jogando no time do inimigo e ninguém que joga no 

time do inimigo será um vencedor. 

 Saulo tinha recebido poder dos sacerdotes judeus para prender, e se preciso fosse, 

mataria os cristãos do mesmo jeito que ele presenciou a morte de Estevão. Outros cristãos 

também morreram com o seu consentimento. Mas no caminho de Damasco acontece o 

inesperado encontro: Saulo se encontra com JESUS e sua vida foi transformada. 

 Você já teve seu encontro com JESUS na sua estrada de Damasco? Depois que 

você encontrou JESUS, já decidiu mudar de lado? Já experimentou a maravilhosa salvação 

que só há no nome de CRISTO JESUS? Já curtiu a paz de JESUS? Escolha JESUS. 
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06 de maio 

Seu Melhor Presente para DEUS 

 Dá-me filho meu, o teu coração e os teus olhos observem 

os meus caminhos. Provérbios 23:26 

 Você, adolescente de DEUS, que um dia aceitou a JESUS CRISTO como seu 

SALVADOR E SENHOR, pode se considerar um privilegiado.  Quando você olha para 

seus colegas de ensino médio, de estágio ou mesmo da faculdade, e vê quão longe eles 

estão vivendo dos caminhos do SENHOR, você consegue ver claramente como DEUS foi 

bondoso para contigo te separando deste mundo de pecado e te colocando como um 

instrumento poderoso no reino de DEUS. 

 O nosso DEUS trabalha desde sempre para lhe presentear. Vejo pela fé o nosso 

DEUS no Jardim do Éden criando um jardim maravilhoso e colocando nossos primeiros 

pais para o cultivar e o guardar. DEUS criou três instituições lá atrás, no início dos tempos, 

e o relato de Genesis é bem claro ao mostrar que o casamento, o trabalho e o sábado, 

foram presentes de DEUS para seus filhos. 

 Se DEUS não criasse o casamento, você não estaria aqui e muito menos seus pais. 

Você não estaria lendo essa meditação, você não teria planos, nem sonhos, nem namorada 

(o), nem férias, nem lazer, nunca levantaria cedo para dobrar seus joelhos e agradecer ao 

SENHOR pela sua noite e muito menos viveria para louvar o Seu nome. Sem o casamento 

de seus pais, você sequer existiria e, portanto, agradeça ao SENHOR pela benção 

maravilhosa do casamento entre cristãos. No projeto divino do casamento existe um 

homem e uma mulher e os filhos legítimos nascem de uma mulher. Isso é casamento. Isso 

é família. O que existe fora disso é projeto de homens e não de DEUS. 

 Você consegue ver em plena adolescência quantas bênçãos o trabalho remunerado 

de seus pais te trouxe? Veja onde você mora, as roupas que você usa, a comida que você 

come e irás viver o resto de sua vida agradecendo diariamente ao SENHOR pelas bênçãos 

do trabalho de seus pais.  

 O sábado como sétimo dia da semana para descanso e adoração foi instituído pelo 

próprio DEUS para ser um dia sagrado, separado e exclusivamente do SENHOR. Neste 

dia DEUS espera encontrar seus filhos nas suas diversas igrejas espalhadas pelo mundo, 

pois ELE estará presente para honrar os seus filhos fiéis. Neste ambiente santo, o 

CRIADOR e suas criaturas irão passar momentos maravilhosos juntos. 

 Quantas bênçãos estão à disposição de tantos adolescentes, mas a grande maioria 

não quer saber dos caminhos do SENHOR. Eles preferem seguir suas intuições e irão 

pagar pelo preço de suas péssimas escolhas. Mas depois, de receber tanto de DEUS, tem 

um presente que só você pode dar à ELE que é o seu coração, sua mente, sua decisão 

permanente de ser fiel a ELE e aos princípios de sua maravilhosa Palavra. Já entregou sua 

vida ao SENHOR? Se ainda não fez o que te falta para tomar a melhor decisão de sua 

vida? 
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13 de maio 

Vivendo o hoje 

Não presumas do dia de amanhã, pois não sabes o que 

produzirá o dia. Provérbios 27:1 

 Estou escrevendo essa meditação no dia dezoito de dezembro de 2015. Pude 

levantar cedo mais uma vez e me encantar com os maravilhosos ensinamentos da Palavra 

de DEUS e pude sublinhar alguns provérbios incríveis encontrados neste precioso capítulo 

vinte e sete. 

 Hoje resolvi alterar minha rotina de culto e pude ficar mais tempo com o SENHOR 

e sua Palavra pela manhã e deixei para o final do meu dia, minha missão de escrever para 

você adolescente. Depois de uma semana bem intensa de trabalho, estou em São Paulo 

para fazer um curso de atualização em cálculos judiciais pelo meu emprego no governo 

federal. Posso ver o sol querendo se pôr ao final desta semana bem tensa e fico 

extremamente feliz pois mais um deleitoso sábado do SENHOR está chegando na minha 

vida. Não vou poder fazer o tradicional culto de chegada de sábado com minha família, 

mas com certeza amanhã estarei em casa com minha esposa e minhas duas filhas.  

 Fico feliz com a providência divina de criar seis dias para a nossa vida de trabalhos, 

lutas e realizações. mas quando o sábado chega para coroar toda esta semana de lutas, e 

posso parar para me relacionar melhor com o meu DEUS, não tem como não agradecer 

ao meu CRIADOR pela provisão de um dia para descanso e adoração. 

 Salomão nos deixa um conselho para não nos preocuparmos com o dia de amanhã, 

pois não sabemos o que nos irá acontecer. Em outras palavras, Salomão está querendo 

dizer a você adolescente o quão importante é que você viva bem o seu dia de hoje. Você 

não tem como mudar o seu passado e não tem como antecipar o seu futuro e, portanto, o 

que te resta é o hoje. Por mais que todos os adolescentes estejam para entrar logo na 

universidade, de preferência pública, para não onerar mais ainda seus pais, ou mesmo 

ansiosos para aprender a dirigir ou então realizar o sonho dourado de ter um namorado 

(a), lembre-se sempre que o seu futuro está nas mãos do SENHOR e no devido tempo e 

sempre de acordo com a vontade DELE, as coisas acontecem. 

 Quando abri a Palavra de DEUS e vi o provérbio do dia que iria me servir de 

inspiração, o ESPIRITO SANTO DE DEUS me trouxe à memória um dos mais 

significativos ensinamentos de meu líder JESUS CRISTO. ELE nos diz em Mateus 6:25 e 

26: Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem 

pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o 

corpo mais do que o vestuário! Olhai para as aves dos céus que não semeiam, nem segam, 

nem ajuntam em celeiros e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor 

do que elas? 

 JESUS CRISTO e o rei Salomão estão te ensinando a mesma verdade.  
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20 de maio 

Companheiro de libertinos 

 O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro 

de libertinos envergonha a seu pai. Provérbios 28:7 

 Se existe um presente que DEUS dá a todos os seus filhos é o direito de escolha. 

DEUS nunca irá forçar, impor ou manipular o seu direito de escolher entre o que é certo 

e o que é errado. Muitos não cristãos questionam porque DEUS não destruiu Lúcifer lá 

no céu quando ele suscitou a dúvida sobre o caráter de DEUS. Teria sido muito mais fácil 

eliminar a oposição do que conviver com ela. Nosso arqui-inimigo realmente espalhou a 

dúvida sobre o caráter de DEUS para todo os anjos e se DEUS tivesse destruído Lúcifer, 

ele estaria certo em suas colocações.  

DEUS realmente seria o tirano e o ditador de quem tanto Lúcifer falara. Mas em 

sua misericórdia, DEUS deu a última chance para Lúcifer e para todas as legiões angelicais 

e quem quisesse ficar do lado do inimigo poderia ficar mas o céu não seria mais o seu lar. 

Por conta do inalienável direito da liberdade de escolha, um terço das hostes angelicais 

deixaram os caminhos do SENHOR e passaram a perfilar no exército de Lúcifer. Com 

certeza esta foi a pior escolha que aquele grupo de anjos do SENHOR fizeram ao longo 

de suas vidas e mesmo assim DEUS não os destruiu. 

 Vocês adolescentes de DEUS precisam entender de uma vez por todas que a 

sagrada lei dos dez mandamentos não tem por objetivo tirar a sua liberdade, mas sim te 

proteger e te livrar das consequências nefastas e danosas do pecado. Quando DEUS te 

pede para adorar somente a ELE é porque mais do que ninguém, nosso DEUS sabe onde 

você vai parar quando você escolhe adorar a Lúcifer. Quando DEUS te pede para você 

não se curvar diante de uma imagem, ELE sabe quais são as reais intenções de Lúcifer em 

tirar a honra da adoração ao SENHOR para substitui-la por adoração a objetos de pau e 

pedra. 

 Quando DEUS te pede para não falar o SEU sagrado nome em vão é para que 

você cresça com a consciência bem clara em sua mente que somente DEUS é DEUS e 

somente ELE é santo. Quando em suas brincadeiras, piadas e conversas fúteis e frívolas 

você menciona o sagrado nome do SENHOR, você acaba colocando DEUS no mesmo 

patamar que você, um pobre mortal, e desta forma, suas atitudes desonram totalmente o 

nome do SENHOR e você conhece muito bem o verso que te diz que “de DEUS não se 

zomba”. 

 Quando DEUS te pede para guardar e santificar o dia de sábado é porque foi ELE 

que escolheu o sábado para ser santificado e não um padre ou um pastor mortal de 

qualquer igreja. Como ELE é DEUS, ELE sabe a benção que é você adolescente parar 

todas as suas atividades seculares e tirar um dia para descansar e o santificar, ou seja, fazer 

coisas que agradem ao SENHOR. Os outros seis mandamentos, DEUS te deixou para 

nortear o seu relacionamento com o seu próximo. Se você quer ser livre de verdade, então 

aprenda que só existe perfeita liberdade para quem obedece a lei de DEUS. 
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27 de maio 

Palavras de Agur 

 Toda Palavra de DEUS é pura. ELE é escudo para os que 

NELE confiam. Provérbios 30:5 

 Ao longo da história da humanidade, DEUS inspirou homens e mulheres para 

escrever Seus planos, Seus sonhos, Seus propósitos, Suas histórias, Suas profecias e 

também a história de diversos seres humanos, falhos e pecadores como nós. Deus 

conduziu todo esse processo ao longo de milhares de anos, para que você adolescente de 

DEUS, que levantou cedo para ter mais um incrível encontro com o seu Criador e 

Mantenedor pudesse abrir Sua Palavra bem cedo de manhã e ter a certeza absoluta do que 

Agur escreveu para você hoje, fosse real. A Palavra de DEUS é pura. Ela não tem vícios, 

não tem falsidade e não tem mentiras pois o próprio DEUS não permitiria que algo fosse 

feito a fim de adulterar suas palavras. 

 Você que é um adolescente do SENHOR. Já parou para pensar como seria sua 

vida sem a Palavra de DEUS? Consegue imaginar quão pobres seriam os seus momentos 

com DEUS sozinho em casa, seus cultos em família e mesmo os de sua igreja, sem os 

preciosos ensinamentos e repreensões da Palavra de DEUS para te ensinar a viver com 

esperança? 

 Não consigo começar meu dia sem a Palavra de DEUS. Quando o SENHOR quer 

falar comigo e contigo, ELE com certeza irá te sensibilizar para procurar a Bíblia. É lá que 

buscamos poder para permanecer ao lado do SENHOR e andar nos Seus caminhos. Se o 

SENHOR não tivesse mostrado a Moisés as primeiras imagens DELE criando o sol, a lua, 

as estrelas, os animais, os rios e os mares e por fim Adão e Eva, você nunca teria tido o 

privilégio de saber que sua origem é divina. Você nasceu príncipe e princesa porque você 

é filho do Rei do Universo. Você foi planejado, criado, amado e protegido por DEUS 

porque você é o sonho de DEUS.  Sua origem não é uma mera eventualidade ou uma 

evolução de amebas ou animais sem inteligência. DEUS teve e tem um plano para sua vida. 

A eternidade faz parte do seu futuro. 

 Nesta mesma Palavra de DEUS, você viu DEUS criando o sábado, o casamento e 

o trabalho, que são os três grandes presentes para sua vida adolescente. Lá em Gênesis, 

você tem acesso a verdadeira história da entrada do pecado na terra, a expulsão de nossos 

primeiros pais do paraíso, da morte do primeiro cordeiro simbolizando que JESUS 

CRISTO, o cordeiro de DEUS, sairia do céu para dar sua vida para te salvar de todos os 

seus pecados. 

 É somente na Palavra de DEUS que você vê o próprio JESUS prometendo aos 

seus discípulos e isso inclui você, de que um dia, ELE iria voltar para te resgatar deste 

mundo de pecado. O Seu presente por sua fidelidade a tão maravilhoso Salvador, ELE te 

dará a eternidade. A Palavra de DEUS é pura. Você pode ter certeza absoluta de que Agur 

está falando a verdade. 
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03 de Junho 

Puros Aos Seus Próprios Olhos 

Há daqueles que são puros aos seus próprios olhos e que jamais 

foram lavados de sua imundícia. Provérbios 30:12 

 O salmista Agur continua nos ensinando através de seus provérbios e desta vez ele 

faz menção à um grupo de pessoas que todos os adolescentes conhecem de cor e salteado: 

os que se acham a bolacha mais recheada do pacote. Eles são os puros e os perfeitos só 

que aos seus próprios olhos, é logico. 

 Durante a sua adolescência você irá encontrar adolescentes de todo tipo. Tem os 

tímidos, corajosos, alegres, extrovertidos, introvertidos, estudiosos, focados, trabalhadores, 

preguiçosos, esportistas, noveleiros, tecnólogos, amantes de bons filmes, bons filhos, 

péssimos filhos, os voluntariosos, os egoístas, os neuróticos, os drogados, os pervertidos e 

a lista segue enorme. 

 Dependendo da forma como estes adolescentes irão viver, como aceitarão ou não 

os sábios conselhos de seus pais, professores e líderes espirituais, como farão ou não suas 

escolhas, você poderá ter uma ideia bem clara de como será a juventude e a maturidade 

deles. 

 É muito prazeroso ver como JESUS atuando na vida e na mente de cada 

adolescente pode realmente mudar a sua história de vida. Tenho acompanhando pelo 

menos uma vez por mês em minhas viagens, uma geração de adolescentes entre os treze e 

dezoito anos, que em determinado sábado do ano, saem de suas casas, vão até as suas 

igrejas, pegam um ônibus já alugado para este dia, este evento, e vão passar um dia inteiro 

curtindo a presença do SENHOR e de seus amigos. Fico realmente feliz e realizado por 

poder abrir a sagrada Palavra de DEUS com eles e poder ouvir de suas próprias bocas, 

como JESUS tem atuado poderosamente em suas vidas. Alguns deles que abandonaram 

os caminhos do SENHOR, tem voltado para o redil depois de um encontro com o 

SENHOR nestes congressos. 

 Nestes eventos, eles louvam, oram, se abraçam, tiram fotografias, trocam contatos, 

comem juntos, participam de palestras, jogos bíblicos, tiram dúvidas e se emocionam 

quando um professor vestido de carteiro lhes traz uma carta de ninguém menos do que 

seus pais. Nestes eventos, passamos dez horas ligadas a centenas de adolescentes e é 

maravilhoso ver tantos adolescentes felizes por terem suas vidas transformadas pelo sangue 

de JESUS.  

 Um dos pontos altos destes congressos é poder ver cada adolescente de DEUS 

abraçando seu amigo que ainda não conheceu JESUS completamente. Poder lhe entregar 

sua primeira Bíblia e ainda prometer estudá-la com seu novo amigo. Alguns adolescentes 

sentem a voz clara do Espirito Santo de DEUS falando ao seu coração e depois eles vêm 

e compartilham as bênçãos alcançadas ao longo de mais um dia de contato com o 

SENHOR. Quem pertence inteiramente ao SENHOR nunca irá se achar puro aos seus 

próprios olhos. Pense nisso.  
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10 de junho 

Louvai o nome do SENHOR 

 Aleluia, louvai, servos do SENHOR, louvai o nome do 

SENHOR. Salmos 113:1 

 Se existe algo que a grande maioria dos adolescentes de DEUS gosta de fazer é 

louvar. Pense apenas por um momento quantas igrejas cristãs existem espalhadas na face 

da terra. Agora calcule mais ou menos quantos adolescentes transitam por ela pelo menos 

uma vez por semana, no sábado, no domingo, nas quartas e quintas feiras. Para fechar o 

seu raciocínio, pense quantos duetos, trios, conjuntos, quartetos e corais existem no mundo 

cristão e você adolescente verá que o louvor realmente faz parte da vida dos adolescentes 

de DEUS. 

 Nosso verso de hoje te estimula a louvar o nome do SENHOR. Somente o nosso 

DEUS é o único digno de louvor e adoração. O inimigo de DEUS também ama ser 

adorado e quando os adolescentes de DEUS, que amam a DEUS, que O louvam, que O 

respeitam, que O colocam em primeiro lugar em sua vida cedem às pressões dos amigos 

e começam a ouvir e cantar o lixo musical que existe no mundo, o nome do SENHOR 

começa a ser rebaixado e o nome do inimigo a ser exaltado. 

  Inúmeros adolescentes de DEUS louvam ao SENHOR apenas enquanto estão em 

seus conjuntos, corais e bandas, mas tão logo eles se afastam desse ambiente santo, seu 

coração, ainda não totalmente convertido ao SENHOR JESUS, anela cantar e ouvir as 

músicas que vem do inferno. Não são poucos os adolescentes de DEUS que decoram 

músicas das trevas cantadas em inglês sem que eles sequer saibam o que significa o que 

estão cantando, aquelas letras exaltam o nome do inimigo e os adolescentes acabam 

virando seus adoradores, nem que seja por alguns instantes. 

 Em contrate claro com as músicas e o louvor ao inimigo, o salmista te aconselha a 

louvar o nome do SENHOR. Veja que lindos estes versos: “Bendito seja o nome do 

SENHOR, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome 

do SENHOR. Excelso é o SENHOR acima de todas as nações e a sua glória, acima dos 

céus. Quem há semelhante ao SENHOR nosso DEUS, cujo trono está nas alturas, que se 

inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra”? 

 Eu consigo entender perfeitamente que um adolescente que nunca ouviu falar de 

DEUS, que não O conhece, glorifique e exalte o inimigo de DEUS quando canta suas 

músicas. Agora o que decididamente é inconcebível, incompreensível e inimaginável, é ver 

os adolescentes de DEUS debocharem do SENHOR enquanto sua voz e seus ouvidos 

exaltam o nome do inimigo. 

 Que tal fazer um pacto com DEUS ajoelhando-se agora e pedindo perdão ao 

SENHOR por todas as vezes que mesmo sem querer você louvou o inimigo? Que tal pegar 

seu celular e deletar de sua vida as músicas que não pertencem ao SENHOR? Renove seus 

votos com DEUS e louve sempre o nome do SENHOR.  
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17 de junho 

Vamos a Casa do SENHOR 

 Alegrei-me quando me disseram: vamos a casa do 

SENHOR. Salmos 122:1 

 Dificilmente você adolescente não tenha ouvido esse verso pelo menos alguma vez 

em sua jovem vida. Ele fala da alegria do salmista quando entrava na casa de DEUS em 

Jerusalém. DEUS em Sua sabedoria e misericórdia criou a ideia da igreja, o templo, o 

tabernáculo, com um grande objetivo que é se aproximar de seus filhos. 

 O terrível pecado trouxe uma consequência muito trágica para a vida de todos os 

pecadores. Na minha opinião nada foi tão ruim quanto a separação do SENHOR. Adão e 

Eva tinham e curtiam a presença de DEUS diariamente em sua vida. Veja o que nos diz 

Gênesis 3:8 primeira parte: “Quando ouviram a voz do SENHOR DEUS que andava no 

jardim pela viração do dia...”. Quer presente melhor que estar caminhando pelo paraíso e 

de repente encontrar-se face a face com o SENHOR? Como eles não tinham pecado não 

havia separação. O jovem casal teve o privilégio único de ver DEUS face a face. 

 Por escolher ouvir a serpente e desprezar o Cordeiro de DEUS, nossos primeiros 

pais perderam o contato físico com a divindade e passou um bom tempo sem que a 

humanidade tivesse de volta esse privilégio. Mas chegou uma hora no relógio de DEUS 

que ELE quis fazer de Abraão e Sara seus escolhidos. Eles, aceitando o chamado divino, 

largaram suas terras e sua parentela, saíram da sua casa e foram rumo a terra que DEUS 

lhes mostraria. Que homem de fé esse Abraão! Quem largaria tudo para cumprir a voz de 

DEUS? 

 De Abraão nasce Isaque, o filho da promessa e de Isaque vem Esaú e Jacó. DEUS 

que conhece os corações, escolheu Jacó para cumprir a promessa de que faria de Abraão 

uma grande nação. Jacó tem uma luta com DEUS e DEUS lhe muda o nome para Israel. 

Israel vem a ter doze filhos. Esse povo cresce, se multiplica e para não pensarem que eram 

apenas mais um povo nesta terra, DEUS os manda construir uma tenda sagrada. Sua igreja 

ambulante, se faria representar nela pelos rituais de sacrifício de cordeiros. O tempo 

continua avançando e Davi sonha em construir um templo para o SENHOR. Contudo, 

DEUS o proíbe por ele ter sido guerreiro e permite que seu filho Salomão realize seu 

sonho. 

 A iniciativa de sempre ficar perto dos seus filhos sempre foi do SENHOR. O 

inimigo de DEUS conseguiu separar seus primeiros filhos DELE, mas na cruz JESUS 

Cristo abre as portas para unir DEUS a seus filhos pela fé. Quando adolescentes de DEUS 

abandonando o conforto de seus lares vão às suas igrejas nos sábados, nos domingos, nas 

quartas, quintas e sextas-feiras, eles testemunham para o universo que amam ao SENHOR 

e querem muito estar onde DEUS está. Alegre-se sempre com o privilégio de ir à casa do 

SENHOR. Abra mão de qualquer programa na televisão, deixe a tecnologia um pouco de 

lado e curta momentos incríveis na companhia do SENHOR seu DEUS.  Se igreja foi uma 

ideia de DEUS, nada como aparecer por lá para prestigiar Sua presença. Tenha um lindo 

dia na companhia do SENHOR JESUS e se tiver culto na sua igreja, aproveite para ir. 



 

MEDITAÇÕES DE PÔR DO SOL PARA ADOLESCENTES / ANO 2022 

24 de junho 

Calma em DEUS 

 Espera ó Israel no Senhor, desde agora e para sempre. 

Salmo 131:3 

 Calma parece ser uma palavra ausente no dicionário de quase todos os adolescentes 

deste século XXI. Vivemos todos num mundo neurótico marcado pela velocidade. Parece 

que todas as pessoas querem que você faça tudo para ontem. Seus professores querem 

sempre que os trabalhos escolares deles tenham prioridade, só que eles esquecem que não 

são únicos e quando você abre os seus olhos, tem bem uns oito a dez trabalhos para serem 

feitos, e muitos deles, para o mesmo dia. Quando chega a época de provas, você sonha 

com a ideia de existir um dia de quarenta e oito horas, mas isso é apenas um sonho e você 

continua correndo, estudando de madrugada, dormindo e comendo mal para tentar dar 

conta de tudo. 

 Pelo fato de estar na adolescência, muito provavelmente você não deve estar 

trabalhando em nenhuma empresa. Porém, vou te adiantar que lá, seu futuro chefe e seus 

futuros supervisores, gerentes e diretores, vão exigir o máximo de você. Você sempre 

deverá chegar antes de seu horário de trabalho e sair depois. Eles não vão te pagar a famosa 

hora extra e se você quiser receber, vai ter que entrar na justiça do trabalho quando eles te 

demitirem. Fique sabendo que no meio empresarial existe duas irmãs gêmeas que sempre 

irão andar juntas: a cobrança e a pressa e você não terá como fugir das duas. 

 

 Muitas meninas adolescentes também vivem com pressa. A grande maioria delas 

tem pressa para conseguir um namorado. Elas acham que já estão envelhecendo aos 15 

anos e a pálida ideia de ficarem sozinhas no futuro as deixa aterrorizadas. Nessa pressa de 

conseguir um namorado, muitas adolescentes se entregam de corpo e alma ao primeiro 

rostinho bonitinho que aparecer. Quando a entrega é de corpo você já sabe o que acontece 

depois de nove meses. Quando estas meninas vão fazer o famoso teste de gravidez elas 

ligam para o celular do namorado para descobrir que ele mudou de celular e nunca, mas 

nunca mais irão aparecer nas vidas delas. 

 

 Geralmente as pessoas que tem pressa e fazem tudo correndo têm os nervos à flor 

da pele. São pessoas que passaram a vida inteira sem aprender a planejar sua vida, seu 

trabalho, seus estudos e seus passos. Vou te dar um exemplo bem prático: O culto na 

minha igreja começa no sábado às 9horas da manhã. Que horas eu e minha família saímos 

de casa para chegar às 9h? Saímos às 8h15 min. e chegamos à igreja às 8h20min., com 

quarenta minutos da mais pura e maravilhosa antecedência. Ao chegar bem cedo à igreja, 

sobra tempo para conversar com irmãos, cumprimentar idosos e jovens e a melhor parte 

é poder ver a igreja começando a encher. Você em meio do silêncio pode conversar com 

o seu DEUS na casa Dele.  Planejo e executo essa rotina há muitos anos e tudo isso tem 

um único objetivo que é chegar com tempo de sobra para curtir a maravilhosa presença 

divina na casa do meu DEUS. Não há pressa, não há correria, não há stress, pois aprendi 

a me programar para adorar ao SENHOR no dia do SENHOR com a qualidade que ELE 

merece. Aprenda a valorizar o tempo que você passa na casa do SENHOR. Vá com calma. 
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01 julho 

Convidados a louvar 

 Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o 

Rochedo da nossa salvação. Salmo 95:1 

 Os Salmos são um convite a louvar ao Senhor e em cada um dos cento e cinquenta 

que existem na sua Bíblia, existe um motivo diferente para louvarmos e engrandecermos o 

nome do Senhor.  Como criaturas que somos, podemos nos aproximar de Deus de diferentes 

formas. Quando queremos nos comunicar com Deus, podemos dobrar nossos joelhos e 

falamos literalmente com o Criador do Universo, e o que é melhor, Ele nos ouve.  Já parou 

para imaginar o privilégio que é orar? Nós, pecadores mortais, falíveis, apenas um pó diante 

da imensidão do universo, podermos através de um simples fechar de olhos, nos conectar com 

o Deus Todo Poderoso. 

 Uma segunda forma conhecida de adoração acontece quando Deus quer falar conosco 

e o Espirito Santo te motiva a abrir a Palavra de Deus. Este momento único que ficamos às sós 

com o Senhor e a sua Palavra é fundamental para nossa sobrevivência espiritual. Neste 

momento, você e eu curtimos os ensinamentos que hão de nos tornar sábios para a nossa 

salvação. Como guia de estudos, como fonte de conhecimento e inspiração, a Palavra de Deus 

é simplesmente imbatível e é muito fácil de chegarmos a essa conclusão: pense em qualquer 

outro livro que ao longo da sua vida, você tenha lido e faça uma comparação singela com a 

Palavra de Deus. Você verá que este livro não consegue nem chegar perto dela e muito menos 

ser comparado com ela. Apesar de ser tudo o que ela é, os cristãos modernos não a colocam 

como prioridade na sua vida diária, e a prova de que essa afirmação é verdadeira, é que quando 

vamos relatar em nossas igrejas nosso estudo diário, nunca passamos de duas pessoas em cada 

dez que tem o saudável hábito de estudar ou mesmo ler a Palavra de Deus. 

 A terceira forma de adoração é o louvor. Pela facilidade que é abrir a boca e louvar, 

creio ser esta a forma preferida de adoração. Colocar uma beca bonita, cantar num coral, sair 

para a missão, ir aos ensaios, cantar em shoppings ou mesmo cantar na frente de um prédio 

na véspera do dia das mães, exerce um fascínio em muitos cristãos independente de suas idades 

e o louvor acaba sendo uma forma única e fantástica de exaltar e glorificar o nome do Senhor. 

Infelizmente muitos adoradores que dizem que amam o louvor, o fazem apenas da boca para 

fora, pois no seu momento de devoção pessoal, sequer se lembram do louvor como forma de 

adoração, apenas ofertando o louvor nos raros momentos de ensaio ou nos rápidos momentos 

de missão. 

 O louvor deveria fazer parte diária de nossa adoração e não um momento de nossos 

cultos congregacionais de sábado, de quarta feira e de domingo. O Salmo 95 nos convida a 

louvar ao Senhor e o próprio salmo nos diz os motivos para isso: “Vinde, cantemos ao Senhor, 

com júbilo, celebremos o Rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de 

graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de 

todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe 

pertencem. Dele é o mar, pois Ele o fez, obras de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos 

e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nos, 

povo de seu pasto e ovelhas de sua mão”. Salmo 95:1-7. 
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08 julho 

A Missão de Elias 

 Então, Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando 

coxeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se 

é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. I Reis 18:21 

 Ao longo da história da humanidade, Deus escolheu homens e mulheres e lhes deu uma 

missão específica. Noé recebeu a missão de anunciar o desconhecido dilúvio, Abraão foi convidado 

para ir para uma terra desconhecida, Moisés recebeu a missão de tirar o povo de Israel do Egito, a 

missão de Gideão foi vencer um exército com apenas trezentos homens, Davi abandonou as 

ovelhas para reinar em Israel e Salomão foi escolhido por Deus para construir o templo. 

 Ao longo de sua caminhada nesta terra, o povo de Israel, por muitas vezes e com muita 

facilidade abandona os caminhos do Senhor. Simplesmente O trocavam por ídolos feitos de pau e 

pedra. A palavra de Deus chama esse pecado horroroso de idolatria e fico imaginando o quanto 

Deus não devia sentir, quando um filho dele, que seria comprado pelo precioso sangue de seu 

Filho Jesus, simplesmente O trocava por um deus qualquer. 

 Para trazer o seu povo de volta para os seus caminhos, para mostrar o quão longe eles 

tinham ido, Deus tinha a seu comando um grupo de missionários chamados carinhosamente de 

profetas, e as mensagens que eles traziam, vinham diretamente do Senhor. Geralmente suas 

mensagens não eram nada agradáveis aos ouvidos dos pecadores que amavam os seus pecados e 

que não queriam abrir mão dos mesmos. Ninguém na verdade gosta das mensagens duras, pois 

elas repreendem diretamente nossa natureza carnal. No entanto, elas são necessárias pois mostra-

nos o quão errado estamos e isso também era uma realidade nos dias de Elias. 

 No tempo do rei Acabe e da arrogante rainha Jezabel, a idolatria era tanta que Deus 

mandou Elias predizer uma grande seca exatamente para mostrar a impotência de Baal, o deus da 

chuva. Enquanto a seca perdurou em Israel, o deus da chuva não fez cair uma só gota de água do 

céu. A confusão espiritual era tão grande e o povo de Deus estava tão cego, que eles poderiam ter 

descartado o deus da chuva de seus corações já que ele não tinha feito nada em prol de conseguir 

boas chuvas. Estava evidente aos olhos do povo que Baal era um deus falso. 

 Mas os caminhos de Deus não são os caminhos do homem e foi necessário um encontro 

entre Elias, o profeta de Deus versus toda uma nação idólatra. Quatrocentos profetas de Baal e os 

quatrocentos profetas do poste ídolo que comiam na mesma mesa da rainha Jezabel. Que missão 

a de Elias não é verdade? Sozinho contra uma nação de idólatras, oitocentos falsos profetas, um 

rei e uma rainha cruéis. O povo estava tão longe do Senhor, mas tão longe, que quando Elias 

perguntou se o Senhor era Deus, eles sequer responderam. Milhões de pessoas que já haviam 

convivido com o Senhor, que dependeram do Senhor, que tinha a lei do Senhor, que já haviam 

guardado o sábado do Senhor, não se posicionaram do lado do Senhor. Que vergonhosa falta de 

atitude.  

 Você conhece o fim da história: foram feitos dois altares, o Senhor respondeu por fogo e 

o povo clamou: O Senhor é Deus! A missão de Elias foi sempre se posicionar do lado do Senhor. 

Que tal imitarmos esse servo de Deus para o resto de nossas vidas? 
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Princípios do Reino I 

 Vós sois o sal da terra; ora se o sal vier a ser insípido, 

como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão 

para, lançado fora e ser pisado pelos homens. Mateus 5:13 

 Depois de identificar os nove tipos de pessoas felizes, logo no início de seu sermão do 

monte, Jesus utiliza a figura do sal e da luz, para ensinar um dos princípios de seu reino, e esse 

princípio, chama-se princípio da diferença. Veja a ilustração do sal da terra e entenda de uma 

vez por todas o princípio da diferença. Vamos reler: “Vós sois o sal da terra” Mateus 5:18. Para 

o discípulo de Jesus não existe outra alternativa. Jesus nos diz que somos o sal da terra. Jesus 

não nos dá outra opção: ou somos o sal ou somos o sal. Ele continua: “Ora se o sal vier a ser 

insípido, como lhe restaurar o sabor”?  Mateus 5:13. Se Jesus Cristo não fizer parte de sua vida 

diária, se você não estiver diariamente conectado com Ele, se suas escolhas não honrarem e 

glorificarem o nome do Senhor, então você perdeu o sabor, deixou de ser sal, deixou de ser 

discípulo, deixou de ser cristão ou seja: deixou de fazer a diferença. Jesus continua mostrando 

qual o destino dos discípulos sem sal: “Para nada mais presta, senão para, lançado fora e ser 

pisado pelos homens” Mateus 5:13 

 A repetição é um excelente método de aprendizado e como Mestre dos mestres e 

Professor dos professores, Jesus usou esse valor para reforçar o seu ensinamento: “Vós sois a 

luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma 

candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se 

encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as 

vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus”. Mateus 5:14-16. Vamos 

analisar esse recado de Jesus para os seus discípulos. Jesus nos disse que os discípulos são a luz 

do mundo. Ele não disse: Esforcem-se para ser a luz do mundo. Ele disse: “Vós sois a luz do 

mundo”. Discípulo é luz e a missão da luz é iluminar o mundo. Jesus é a Luz do mundo e 

como seus discípulos, temos a mesma missão de iluminar o mudo em trevas. Quem está em 

Cristo iluminará o mundo. Se somos a luz, então Jesus nos dá sua segunda ordem: “Assim 

brilhe também a vossa luz diante dos homens”. Discípulo que é luz, tem que brilhar, tem que 

iluminar, tem que fazer a diferença. Precisamos como discípulos de Jesus brilhar para que? 

Jesus nos responde: “Para que vejam as vossas boas obras”.  Mateus 5:14-16. Se somos luz, 

iremos iluminar o mundo de trevas e os homens verão isso acontecer. Quem deve levar o 

mérito de sermos luzes neste mundo de trevas? Jesus nos responde: “E glorifiquem ao vosso 

Pai que está nos céus”. Quando o mundo nos vir brilhar, damos o crédito desse brilho para o 

Senhor. Ele é que têm que ser glorificado e não nós.  Se o mundo não conseguir ver Jesus em 

nós, não estamos iluminando nem o mundo e nem ninguém. 

 Quando estamos em Cristo, não precisamos nos esforçar para brilhar. Não precisamos 

planejar brilhar. Não precisamos nos empenhar em cursos e treinamentos para sermos sal ou 

sermos luzes. O brilho de Jesus se refletirá normalmente em nós, e se um dia alguém te 

aplaudir porque você brilhou, dedique esse aplauso ao Senhor pois a glória é somente Dele, 

por Ele e para Ele. Conseguiu entender o princípio da diferença? 
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Hino de Gratidão a Deus 

 Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu 

nome, ó Altíssimo. Salmo 92:1 

 Quando abri a Palavra de Deus nesta manhã, me deparei com o título do Salmo 

92: Hino de Gratidão a Deus e o propósito deste salmo é ser um cântico para o dia de 

sábado, pelo menos isso está escrito na minha versão. Quando você e eu ajoelhamos 

diariamente diante do Senhor, para agradecer, que primeiro pensamento vem à sua mente? 

Quanto conseguimos ir aos cultos de oração e lá todos temos a oportunidade de agradecer 

à Deus em público ou em pequenos grupos, como você começa a sua oração? 

 Inúmeros motivos nos levam a ser gratos a Deus, mas na minha ótica, nada é tão 

precioso aos nossos olhos do que a nossa vida. Sem vida não existiríamos, não seriamos 

nada e ninguém, e sempre que nos ajoelhamos diante do Senhor, a gratidão por estamos 

vivos sempre nos acompanha em nossas orações. 

 Nosso verso de hoje nos dá um excelente motivo para gratidão e como nossos dias 

seriam melhores, se individualmente ou em família colocássemos em pratica esse convite 

do salmista, de render “graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome”.  Os conselhos 

do salmista continuam e com ele mais motivos para a nossa gratidão: “Anunciar de manhã 

a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade”. Salmo 92:2 - Quão necessário é 

para nossa vida espiritualcomeçar e terminar nossos dias com Deus.  Essa é uma 

necessidade individual, pois devoção pessoal e relacionamento com Deus é um dos 

alicerces de nosso caráter. Se adolescentes e jovens aprenderem a conhecer e a depender 

do Senhor nessas idades, com certeza quando atingirem a idade da maturidade para serem 

casados e pais de família, saberão como ensinar seus filhos nos caminhos do Senhor.  

 Mais um motivo para agradecermos a Deus: “Pois me alegraste Senhor, com os 

teus feitos, exultarei nas obras de tuas mãos”. Salmo 92:9 – Como não sermos gratos pelas 

obras de Suas mãos?  Poder caminhar pelas ruas e contemplar árvores em meio a selva de 

pedras, ouvir os passarinhos cantando tão logo o dia amanhecer,  colher pitangas em plena 

cidade grande enquanto você volta a pé do trabalho, curtir o imponente sol que nos 

abençoa com seus raios e calor, se molhar quando uma chuva te pega desprevenido e 

apesar de molhado, poder agradecer pela benção preciosa da água. Ver a natureza de Deus 

ao longo de nosso dia e poder agradecer a Deus por estas obras, nos leva a reconhecer e 

nos lembrar que só o nosso Deus é o único Deus criador. Esse reconhecimento de gratidão 

a Deus nos leva a proclamar: “Quão grandes, Senhor são as tuas obrar, os teus 

pensamentos que profundos”. Salmo 92:5 – Como este hino de gratidão é especial para o 

sábado do Senhor, creio com certeza absoluta que o sábado é um excelente motivo de 

gratidão. Sábado quer dizer descanso e poder frear nossa luta por sobrevivência e descansar 

nos braços do Pai, adorá-lo em Sua casa e fora dela, nos torna mais próximos de nosso 

Deus criador e mantenedor.  

 Existem promessas para os cristãos agradecidos: “O justo florescerá como a 

palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos 

átrios do nosso Deus”. Salmo 92:12 e 13. 
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Hino de Ingresso ao Templo 

 Entrai por suas portas com ações de graça e nos átrios 

com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o 

nome. Salmo 100:4 

 Ao abrir a Palavra de Deus nesta manhã, fiquei intrigado com o título do Salmo 100 – 

Hino de Ingresso ao Templo. Vi que era um salmo de ações de graças, ou seja, gratidão e me detive 

para ler seus curtos, porém significantes cincos versículos. 

 Ao ler este salmo, fiquei pensando nas inúmeras vezes que entrei na Casa do Senhor e 

confesso que nunca O louvei com cânticos pessoais tão logo cheguei e me assentei. Geralmente 

chego, me ajoelho diante do Senhor, clamo pelo Seu poder, agradeço as bênçãos, oro pelo 

pregador, pelo ministério de louvor e pela mensagem, mas louvar baixinho, logo depois desta 

oração, nunca fez parte da minha vida de adorador. Quando vi o verso de hoje, senti que além da 

oração, posso chegar mais cedo na Casa do Senhor para louvá-lo antes que toda a congregação o 

faça. Que sugestão fantástica esse verso me trouxe e creio que irei incorporá-los a minha vida de 

adorador. 

 Fiquei pensando também na forma e nos motivos que nos levam a ir a Casa do Senhor. Já 

entrei diversas vezes na igreja como um político a caça de votos em ano eleitoral, ou seja, eu 

cumprimentava todos os que via pela frente até encontrar meu lugar para sentar. Neste momento 

político, sempre fui muito educado, sem fazer barulho e por incrível que pareça, muitos irmãos em 

Cristo se sentiram particularmente felizes por terem sido cumprimentados e por alguém se lembrar 

deles. Como um simples cumprimento e um sorriso fazem uma incrível diferença para diversos 

corações solitários que sentam nos bancos de igreja.  

 Tenho visto pessoas cristãs entrado em suas igrejas como se estivessem numa feira. Entram 

conversando, falando alto, fazendo barulho com seus sapatos ou seus tênis. Esses cidadãos entram, 

sentam e continuam conversando do mesmo jeito que entraram na Casa do Senhor. Não estão 

nem aí para todo o serviço de adoração que foi carinhosamente preparado por irmãos voluntários. 

Estes mesmos cristãos não louvam ao Senhor. Quando a congregação canta, eles também não 

prestam a menor atenção na mensagem bíblica que foi cuidadosamente preparada por algum servo 

de Deus, pois as mensagens que chegam pelos seus celulares não param de chegar. Esses 

adoradores esquecem-se que existe um modo avião em seus celulares, que pelo menos evitaria que 

o serviço de adoração fosse interrompido. Em sua ansiedade totalmente desnecessária na Casa do 

Senhor, eles respondem imediatamente, totalmente indiferentes à presença do Senhor no Seu 

templo. 

 A Palavra de Deus te deixa de presente esses cinco versos para sua meditação, orando e 

torcendo para que você e eu, incorporemos o louvor individual tão logo cheguemos na Casa do 

Senhor: "Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-

vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus e foi Ele quem nos fez e Dele somos. 

Somos o seu povo e o rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos 

seus átrios, com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom 

e sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade” Salmo 100:1-5 
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Chamados X Escolhidos 

 Porque muitos serão chamados, mas pouco escolhidos. 

Mateus 22:14 

 Todos já sabemos que Jesus Cristo tinha um método específico para ensinar o povo e 

as parábolas nos ensinam grandes verdades da forma mais didática possível. 

 A parábola das bodas nos ensina a diferença entre duas classes de pessoas, que 

frequentam todas as igrejas, andam juntas por lá, louvam, adoram, vão aos acampamentos de 

verão, saem em missões evangelísticas, cantam em corais, devolvem os dízimos e ofertas do 

Senhor fielmente, participam de todas as atividades religiosas, mas apesar das semelhanças 

apenas uma dessas classes de cristãos é que permanecerá no reino de Deus.  

 Qual a diferença entre chamados e escolhidos? Ser chamado para o reino de Deus, 

sair do mundo de pecado e sentir o chamado para mudar de reino espiritual, parece e é algo 

fantástico. Quantos milhões de cristãos, que antes chafurdavam como porcos no lamaçal do 

pecado, não ouviram e não atenderam ao chamado do Espírito Santo de Deus para uma 

mudança completa e maravilhosa de vida? O que está havendo de errado com as pessoas que 

foram chamadas? Será que o chamado de Deus tem prejudicado a carreira de alguns cristãos?  

 Na verdade, os pecadores que um dia foram chamados para o reino de Deus nunca 

colocaram a culpa de seus chamados no chamado, pois o chamado é divino, é necessário, e 

ninguém teria vindo para o reino de Deus sem ele. Se o problema não é o chamado, pois ele 

é divino e traz bênçãos, qual a diferença então entre os cristãos que foram chamados e os que 

foram escolhidos?  Você vai precisar ler a parábola das bodas com muita atenção para 

descobrir qual a diferença entre os chamados e os escolhidos. 

 Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: “O reino 

dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho; E enviou os seus 

servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois, enviou outros 

servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e 

cevados já mortos, e tudo já pronto; vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram, um 

para o seu campo, outro para o seu negócio; E os outros, apoderando-se dos servos, os 

ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, 

destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na 

verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos 

caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos 

caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons; e a festa nupcial foi 

cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não 

estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste 

nupcial? E ele emudeceu. Disse, então, o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o, e 

lançai-o nas trevas exteriores; ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são 

chamados, mas poucos escolhidos.” Mateus 22:1-14. 

 A diferença está nas vestes: quem foi escolhido usa as vestes da justiça de Cristo e quem 

foi chamado, continua usando as suas vestes de justificação própria. 
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Duplas Missionárias 

 Chamou Jesus os doze e passou a enviá-los de dois a 

dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. 

Marcos 6:7 

 Se existe alguém no mundo ou melhor em todo o nosso vasto universo que sabe 

melhor do que ninguém, o que é missão, esse alguém é Jesus Cristo. Ninguém melhor do que 

o missionário celestial tem autoridade para falar do que Ele mesmo fez.  Hoje em dia muito 

se fala em missão, se escreve sobre missão, outros planejam missão para os outros, mas eles 

mesmos nunca vão.  Jesus Cristo cumpriu sua missão de vir ao mundo e se ofereceu numa 

cruz em prol de pecadores miseráveis como nós. 

 Quando pensamos que Jesus Cristo deixou o céu para vir nos salvar numa Terra com 

quatro mil anos de pecado, nos veem à mente algumas virtudes do caráter de nosso Mestre 

que também deveriam fazer parte da vida de todos que se dispõe a serem missionários. Jesus 

se desprendeu do céu, da honra, da glória, da majestade, do poder, do conforto de um lugar 

perfeito e veio conviver com pecadores.  Então se você não tiver desprendimento esqueça seu 

sonho de ser missionário e de sair de casa para a missão. Não temos o poder, a glória e a 

adoração como tinha Jesus. Precisamos abrir mão de conforto e das comodidades de nosso lar 

para cumprir a missão em lugares onde nem o conforto e as comodidades estarão presentes. 

Então o primeiro recado para todos os candidatos a missionários é bem simples: quer 

mordomia, quer conforto, fiquem em casa e não vá para a missão. 

 Outra virtude que vejo nas missões de Jesus é que Ele veio para fazer e não só para 

comandar. É muito fácil para os líderes religiosos estabelecerem os planos e os métodos para 

seus seguidores fazerem enquanto eles estão em seus poderosos escritórios, sentados 

confortavelmente atrás de uma tela de computador apenas analisando os relatórios gerenciais 

do serviço voluntários que os seus seguidores estão fazendo. Jesus Cristo pregava, curava, 

expulsa demônios, alimentava multidões, fazia milagres, pisava no barro, pegava chuva, passou 

fome e com certeza ele também dormiu de favor na casa de muitas pessoas. Na verdade, Jesus 

era a própria missão em formato humano. Ele estava junto com os discípulos e o povo. Ele 

simplesmente fazia a missão acontecer, pois ele era a missão. Não se escondia atrás de 

relatórios gerenciais. A missão feita é infinitamente superior que relatórios gerenciais, onde 

números frios aparecerem e desaparecem semanas depois.  

 Poderíamos passar horas meditando nas virtudes do caráter de Jesus, mas quero 

chamar sua atenção para um método evangelístico criado por Ele, que entende tudo de missão, 

mas que pelo jeito abortamos em nossas igrejas. Jesus tinha doze discípulos e os dividiu em 

seis duplas missionárias. Ele lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos, lhe deu 

recomendações sobre o que levar, o que vestir e como se relacionar com quem os iria receber. 

O resultado do trabalho dessas duplas? Vejamos na Palavra de Deus: “Então saindo lhes, 

pregaram ao povo que se arrependesse, expeliam demônios e curavam numerosos enfermos, 

ungindo-os com óleo. Marcos 6:12 e 13. 

 Já lhe ocorreu de voltar a seguir o método de Cristo e ter sua própria dupla 

missionária? Ore ao Senhor e peça que Ele lhe encaminha alguém para esse desafio. 
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A Missão da Igreja Primitiva 

 E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na 

comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 3:42 

 O médico Lucas começa seu livro de Atos dos Apóstolos com o relato da ascensão de 

Jesus e um recado direto de Jesus aos seus discípulos: “E comendo com eles, determinou-lhes 

que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse 

ele, de mim ouviste: “Porque João na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com 

o Espirito Santo, não muito depois destes dias” Atos 1: 4 e 5. Ainda existia uma dúvida na 

cabeça de alguns discípulos se Jesus iria restaurar o reino à Israel. Veja como Jesus lhes 

respondeu: “Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, 

restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou 

as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito 

Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a 

Judéia e Samaria, e até aos confins da terra.” Atos 1:6-8 

 Conseguiu ver a primeira missão da recém-criada igreja cristã primitiva? Jesus foi bem 

claro ao dizer que Ele precisaria que seus discípulos fossem testemunhas, primeiro em 

Jerusalém ou seja na terra deles, depois em Samaria, ou seja num lugar onde não seriam bem 

recebidos, mas que era relativamente perto. Depois, nos confins da Terra, ou seja, em lugares 

que eles sequer conheciam. Porque Jesus precisava que eles fossem testemunhas Dele? A razão 

é bem simples: Jesus voltaria para o Pai, e como o mundo não viria mais Jesus em pessoa, a 

missão principal da igreja cristã primitiva era mostrar Jesus para as pessoas, pois eles tinham 

sido testemunhas oculares de Jesus. Eles conviveram com Jesus, oraram com ele, comeram, 

foram ao templo, viram seus milagres acontecendo. Eles podiam falar com autoridade sobre 

Jesus, pois haviam convivido com Ele. 

Jesus foi embora, prometeu voltar, o Espirito Santo de Deus, desceu sobre eles. Conforme a 

promessa de Jesus, o dom de línguas se manifestou de forma correta, onde uma pessoa falava 

em sua língua e todos os demais entendiam na sua. Três mil novas almas que haviam vindo a 

Jerusalém para comemorar a Páscoa passaram a fazer parte dessa comunidade de primeiros 

cristãos. Agora, esse pequeno mas poderoso exército de cristãos, devidamente abençoado com 

o batismo do Espírito Santo, tinha a nobre missão de levar Jesus ao mundo.  

 Já parou para avaliar o tamanho da missão dos primeiros cristãos?  Já parou para 

analisar o quão desafiador foi para aqueles cristãos começar uma nova religião no planeta 

Terra? Que coragem, que desafio, que impacto não deve ter sido na vida deles serem os 

pioneiros do cristianismo? Que honra ter conhecido Jesus de perto e poder falar com toda a 

autoridade do mundo que eles eram testemunhas oculares do rei Jesus, que esteve entre eles 

e que tinha ido para o Céu. Você conhece Jesus o suficiente para ser uma testemunha dele? 

Você defende Jesus quando isso se faz necessário? Consegue entender sua missão como 

testemunha dele em pleno século XXI? As testemunhas só falam do que viram. Você tem visto 

Jesus no seu culto da manhã e da noite?  Conviva mais com Jesus e ouse ser sua testemunha 

em sua casa e fora dela! 
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26 de agosto 

O Ministério da Oração 

 Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam 

reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com 

intrepidez, anunciavam a Palavra de Deus. Atos 4:31 

 Quando abri a Palavra de Deus nesta manhã, fiquei estarrecido com o nosso verso de 

hoje. Quem orou de forma tão poderosa que quando a oração acabou, o lugar todo tremeu? 

Que oração foi essa, que contesto foi esse, que situação foi essa? Como sabemos, é sempre 

bom entender o contexto, antes de entender o texto. 

 O tempo em que essa oração aconteceu foi logo depois que Jesus subiu aos céus e 

deixou para seus discípulos a nobre missão de levar a mensagem do evangelho. Primeiro em 

Jerusalém, depois na Judéia e Samaria e até os confins da Terra. Tudo começou no capítulo 

três, quando Pedro e João subiram ao templo para a oração da honra nona. Um homem coxo 

de nascença era colocado diariamente ali numa das portas do templo para pedir esmolas aos 

que entravam. Quis a vontade de Deus que dois de seus discípulos, Pedro e João, passassem 

exatamente por ali. Pedro, que fora ungido não somente para falar de Jesus, mas também para 

mudar para sempre a história daquele coxo, disse a famosa frase: “Não possuo nem prata, nem 

ouro, mas o que tenho isso te dou; em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, anda! E 

tomando-o pela mão direita, o levantou; imediatamente os seus pés e tornozelo se firmaram; 

de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a 

Deus” Atos 3:6-8. 

 Depois dessa benção, Pedro se dirige aos judeus e lhes falou de Jesus e da sua 

maravilhosa salvação. E o que eles ganharam com isso? A perseguição dos sacerdotes judeus, 

do capitão do templo, dos saduceus e de brinde, uma noite na cadeia. No outro dia Pedro e 

João, tiveram a oportunidade de falar de Jesus aos poderosos Anás, Caifás, João e Alexandre, 

e como eles não tinham como incriminá-los pelas leis judaicas, eles foram soltos. 

 Tão logo eles foram soltos, eles foram procurar seus irmãos em Cristo, para lhes contar 

o que eles haviam falado com os líderes e sacerdotes. Depois que eles ouviram o que Pedro e 

João tinha para falar, então eles oraram ao Senhor e todo o lugar tremeu. Veja a oração: “E, 

ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus, e disseram: Senhor, tu és o Deus que 

fizeste o céu, e a terra, e o mar e tudo o que neles há; Que disseste pela boca de Davi, teu 

servo: Por que bramaram os gentios, e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis 

da terra, E os príncipes se ajuntaram à uma, contra o Senhor e contra o seu Ungido. Porque 

verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, 

mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel; para fazerem tudo o que a tua mão e 

o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, 

olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua 

palavra; enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo 

nome de teu santo Filho Jesus. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos; e 

todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus". Atos 

4:24-31. Que tal fazermos de nossas orações um verdadeiro ministério de bênçãos? 
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02 de setembro 

Bênçãos Para as Famílias 

 Que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas 

viçosas e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como 

colunas de palácio. Salmos 144:12 

 Nada como sair de uma cidade tumultuada como Curitiba nos dias de carnaval e poder ter 

momentos de paz, harmonia e equilíbrio, junto à sua família, a Deus e a natureza. Poder ficar 

totalmente longe de mídia, internet, televisão, de celular e poder curtir momentos especiais com 

Deus e a família num ambiente rural, não tem preço. 

 Estava pensando exatamente em quão preciosos e necessários são esses momentos de paz 

e harmonia com a família, que ao abrir a Palavra de Deus, hoje pela manhã, encontrei preciosas 

verdades e bênçãos tão necessárias para nossas famílias nesse especial Salmo 144. 

 O salmista Davi começa agradecendo a Deus pelo que Deus fez na sua vida. Davi era um 

guerreiro e seu motivo de gratidão não poderia ser diferente: Veja: “Bendito seja o Senhor, rocha 

minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para guerra”. Salmo 144:1 Qual a sua 

profissão? Qual a sua ocupação diária que lhe tira de casa a cada dia em troca de seu sustento, para 

você e sua família? Você já parou para agradecer como fez Davi, por você ser quem você é e por 

Deus ter te capacitado para ser exatamente como você é? 

 Davi continua exaltando e glorificando o seu Deus. Veja com que facilidade ele fala do seu 

Deus: “Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, 

aquele em quem eu confio e quem me submete o meu povo”.  Salmo 144:2. Depois de exaltar o 

Deus Todo Poderoso, ele começa a pensar nos homens e suas palavras mostram exatamente quem 

nós somos: “Senhor, quem é o homem, para que tomes conhecimento? E o filho do homem para 

que o estimes? O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa”. Salmos 144:3 

e 4. 

 Depois de pedira as bênçãos pela sua proteção, Davi resolve louvar ao Senhor com um 

novo cântico. Veja: “A ti, ó Deus entoarei um novo cântico, no saltério de dez cordas, de entoarei 

louvores.” Salmo 144:9. Quão bom seria se nos habituássemos a louvar e engrandecer o nome do 

Senhor diariamente e não somente quando vamos à igreja ou quando o fazemos apenas no nosso 

corrido momento de devoção pessoal. Louvar ao Senhor, cantar-lhe um cântico novo é uma virtude 

que precisa ser incorporada ao nosso caráter diariamente. Louvar ao Senhor pode e deve fazer 

parte de nosso estilo de vida.  Davi fecha seu Salmo, pedindo bênçãos para seus filhos e sua família: 

“Para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade; para que as nossas filhas 

sejam como pedras de esquina lavradas à moda de palácio; para que as nossas despensas se encham 

de todo provimento; para que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares 

nas nossas ruas. Para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho; para que não haja nem 

assaltos, nem saídas, nem gritos nas nossas ruas. Bem-aventurado o povo ao qual assim acontece; 

bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor.” Salmo 144: 12-15.  Aprendeu com Davi a arte 

de abençoar a sua família? 
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09 de setembro 

Felicidade 

 Bem-aventurados os humildes de Espírito, porque deles é 

o reino dos céus. Mateus 5:3 

 Depois de nascer em Belém e fugir ainda bebê com seus pais para o Egito, por conta 

de um perverso decreto do rei Herodes, depois de ser batizado pelo seu primo João Batista, 

depois de ter sido levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, depois 

de escolher seus discípulos e percorrer toda a Galileia ensinando nas sinagogas, pregando o 

evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades,  Jesus nos brinda com 

o seu famoso Sermão da Montanha. 

 Fico imaginando com qual mensagem que Jesus Cristo abençoaria os milhares de 

judeus que o foram prestigiar na montanha. Quantas mensagens, quantas histórias, quantas 

novidades poderiam ser ditas ao seu povo e nosso líder começa seu serviço com a mensagem 

que é o maior anseio do coração humano que é a felicidade. Pode até ser que ele exista, mas 

não conheço nenhum ser humano que não queira ser feliz. Podemos passar nossa vida focados 

no trabalho, nos estudos, na igreja, na missão, nos títulos universitários e pós universitários, nas 

riquezas ou mesmo vivendo uma vida simples, no entanto, todos querem ser felizes. 

 Já parou para pensar o que te faz feliz? Já parou para pensar quem te faz feliz? Já parou 

para pensar que você é o principal motivo da felicidade de alguém que te ama muito? Com 

Jesus Cristo em nossa vida nós seremos os agentes de felicidade para abençoar diversas pessoas 

que nunca conheceriam Jesus se não fosse você. 

 Na lista dos felizes, Jesus cita os humildes de Espírito, os que choram, os mansos, os 

que tem fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os 

perseguidos por causa da justiça e os perseguidos por causa de sua fidelidade ao Senhor Jesus. 

Conseguiu se enquadrar em alguns destes tipos de filhos de Deus? Já parou para refletir que 

você pode ser feliz hoje do jeito que lhe permite ser? Muitos seres humanos acham que a 

felicidade não é para hoje e vão empurrando sua felicidade para o futuro. Os solteiros só serão 

felizes quando casarem, os pobres quando ficarem ricos, os profissionais quando tiverem tanto 

trabalho que quase não consigam mais descansar, e desta forma, milhões ou talvez bilhões de 

pessoas não entendem que podem ser felizes hoje. 

 Quando aceitamos Jesus como nosso salvador pessoal, temos a garantia de que nossa 

vida não estará isenta de lutas, de provações de dificuldades, mas também receberemos 

prêmios, recompensas e muitas bênçãos em virtude da misericórdia de Deus para com seus 

filhos fieis. Sermos felizes, contudo, é uma escolha diária que fazemos ao lado do Senhor Jesus. 

Não consigo enxergar um cristão que um dia passou pelas águas batismais, que foi salvo pelo 

precioso sangue de Jesus, que tem a promessa de sua volta, a garantia de sua salvação e de uma 

morada no lar celestial, viver como um infeliz e sem esperança.  

 Felicidade é uma escolha e com Jesus em nosso coração, ela é uma certeza. 
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16 de setembro 

Princípios do Reino II 

 Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos 

homens, com o fim de serem vistos por eles. Doutra sorte, não 

tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Mateus 6:1 

 Ao longo do capítulo seis de Mateus, Jesus Cristo utiliza quatro temas diferentes para 

ensinar mais um princípio de seu reino. Enquanto os homens gostam de aparecer e serem 

bajulados pelo que fazem, inclusive o bem que fazem ao seu próximo, nosso líder Jesus vem 

nos ensinar exatamente o contrário que é guardar segredo das boas coisas que fazemos. 

 O primeiro tema fala sobre a prática da justiça. Temos como cristãos a obrigação moral 

de sermos justos em tudo que fazemos, mas não devemos ser justos ou fazer justiça com “o 

fim de sermos vistos”, conforme nosso verso de hoje.  

 O segundo tema aborda a prática de dar esmolas. Veja o que Jesus nos ensina: 

“Quando deres esmolas, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas 

sinagogas e nas ruas, para serdes glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já 

receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz 

a tua direita, para que a tua esmola, fique em secreto, entre ti e teu Pai, que te vê em secreto, 

te recompensará”. Mateus 6:2-4 – Conseguiu ver o que Jesus está nos ensinando? Quer fazer 

o bem, faça, mas o mundo não precisa saber da sua bondade. 

 O terceiro assunto abordado por Jesus é a sobre a forma correta de oração. Veja o 

ensinamento: “E, quando orardes não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em 

pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens! Em verdade vos 

digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e 

fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, te recompensará.” Mateus 6:5 e 6. 

Conseguiu enxergar o que Jesus está nos ensinando? Quer orar, ore, mas o mundo não precisa 

saber que você está orando. Conseguiu ver alguma semelhança com o tema das esmolas? O 

quarto tema é o jejum, que por sinal era uma prática muito comum no judaísmo. Jesus nos 

ensina: “Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque 

desfiguram o rosto como o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdades vos digo que 

eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unges a cabeça e lava o rosto, 

com o fim de não parecer aos homens que jejuas e sim ao Pai, em secreto e teu Pai, que vê em 

secreto te recompensará”. Mateus 6:16-18. 

 Conseguiu ver o mesmo princípio que nos outros três tópicos. Jesus nos alerta para 

não sermos iguais aos hipócritas, que vivem de aparências, que fazem o que fazem para serem 

vistos, aplaudidos, bajulados e reconhecidos pelos homens. Para todos estes, Jesus também foi 

bem claro ao dizer que eles já receberam a sua recompensa. O princípio de marketing de Jesus 

é exatamente o oposto do marketing do mundo. Jesus nos motiva a fazer o bem, a orar, a dar 

esmolas e a sermos justos, só que na surdina, sem aplauso, sem divulgação. Não precisamos 

ser aplaudidos por fazermos o bem. Não precisamos ser recompensados. O Senhor é a nossa 

recompensa e isso nos basta. 
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23 de setembro 

O Convite  

Vinde a Mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados e 

eu vos aliviarei. Mateus 11:28 

 Nosso líder Jesus Cristo era Mestre por excelência e como nosso Criador, Ele sabe 

mais do que ninguém, de tudo o que precisamos. Nosso verso de hoje fala de um convite, um 

convite para descanso, para uma entrega, para um lugar de refúgio, que na verdade é Ele 

mesmo. 

 Seu convite é para todos e infelizmente muitos que estão realmente cansados e 

sobrecarregados perdem a oportunidade de aceita-lo e terem seus momentos de paz com Jesus, 

por estarem sempre ocupados demais com trabalhos, com estudos, com faculdade, com pós-

graduação, com mestrados e doutorados, muitos deles totalmente desnecessários, mas sempre 

perseguindo mais diplomas, mais reconhecimento, para terem mais trabalho, mais dinheiro e 

mais contas para pagar.  

 Estas pessoas estão realmente cansadas e sobrecarregadas, pois vivem uma vida 

neurótica e ansiosa, saindo de casa pela manhã, deixando seu filho na creche, para que outros 

o criem ou na escola integral para depois se dirigirem para seus empregos de oito a dez horas 

e depois o segundo tempo nos cursos e faculdades. Quando chegam tarde da noite em casa, 

aquele filho que ele deixou na creche ou na escola, está dormindo e todo o seu contato diário 

com ele é só quando acorda e o leva para a escola de novo.  Com uma vida tão corrida, 

neurótica e estressante, será que eles querem ter tempo para irem à Cristo e deporem lá os 

seus fardos? Eles sequer sabem quem foi Jesus Cristo e não estão nem um pouco preocupados 

com deixarem seus fardos nas mãos de Jesus. 

 Jesus continua seu convite: “Tomais sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque 

sou mão e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é 

suave e meu fardo é leve”. Mateus 11:29 a 30. 

 Nosso Jesus nos convida a tomarmos o jugo Dele, aceitar as diretrizes Dele, confiar 

Nele, entregarmos nossas lutas, ansiedades e preocupações a Ele e Ele irá nos ajudar a 

carregarmos os nossos fardos e a nossa cruz. Ele é manso, Ele é humilde e ao investirmos 

tempo nele, seremos transformados. Precisamos aprender a correr menos, precisamos 

aprender a nos contentar mais. A busca por mais títulos e mais dinheiro tem levado muitos 

cristãos a perdição. Quanto mais estudo, mais trabalho, mais dinheiro, mais contas, menos 

família, menos Deus, menos Jesus e menos Espírito Santo. É um círculo vicioso onde quem 

só perde é você. Nada como começar o seu dia com Cristo, nada como andar com Cristo ao 

longo do dia, seja orando ou mesmo cantando e antes de dormir. Nada como passar um bom 

tempo ajoelhado entregando a Ele nossos fardos, nossas lutas e nossas ansiedades. Quem já 

tem esse relacionamento com Ele há muito tempo sabe muito bem do que estou falando. Se 

relacionar com Jesus é uma questão de escolha e uma questão de gratidão. Poder ter descanso 

para nossa alma é um dos presentes que recebemos quando aceitamos o convite para estarmos 

diariamente com Cristo. Ao sairmos de nossos momentos de comunhão com Jesus, 

entenderemos plenamente o que Ele nos quis dizer quando falou: “Porque o meu jugo é suave 

e meu fardo é leve”. Há quanto tempo você não aceita o convite dele? 
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30 de setembro 

Cada um com sua cruz 

 Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir 

após mim, a si mesmo si negue, tome a sua cruz e siga-me. 

Mateus 16:24 

 Ao longo de seu ministério, Jesus ensinou, pregou, viveu o que pregou, curou, fez 

milagres, porém seus poderosos e impactantes ensinamentos escritos pelos discípulos e 

evangelistas na sua Palavra mudaram e mudam até hoje a vida de milhões de pessoas. Fico 

impressionado ao ver que Jesus tinha o poder de ensinar grandes verdades com muitas 

poucas palavras, bem diferentes de muitos líderes religiosos modernos que na maioria das 

vezes dizem muito para não ensinar basicamente nada. Nosso verso de hoje, Jesus nos 

ensina os três passos básicos para sairmos da confortável condição de membros de igreja, 

meros repassadores de dízimos e ofertas ao tesouro do Senhor, sem nenhum prazer ou 

vontade de ir à igreja nos cultos de quarta e domingo, para nos tornarmos discípulos de 

verdade, não somente apaixonados por Jesus, mas também por almas que precisam sair 

do reino de Satanás e fazer parte do reino de Deus. 

 O primeiro passo é: Negar a si mesmo, ou seja, quando aceitamos Jesus Cristo 

como nosso salvador e Senhor, nossa vida, nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos 

de vida, agora se realizarão de acordo com a vontade do Senhor e não mais de acordo com 

a nossa vontade. Como o Senhor sabe o que é melhor para nossa vida e como você 

entregou sua vida a Ele, você confiará plenamente que Ele fará sempre o que for melhor 

para você e aceitará prontamente toda e qualquer mudança nos seus planos, projetos e 

sonhos, quando não acontecerem de seu jeito. Quando Deus está no comando de nossas 

vidas, Ele fará o melhor e se você aceitar esse ensinamento, você entendeu plenamente o 

que é negar a si mesmo. 

 O segundo passo é: Tomar a sua cruz. Se o próprio Jesus teve que por um tempo 

carregar a sua cruz, você acha que nós seus discípulos não deveríamos também carregar as 

nossas? Jesus levou a pior cruz da história da humanidade. Ele foi pregado numa cruz real 

e a cruz dos pecados de toda a humanidade deste Adão até o ultimo ser humano pecador 

que ainda irá nascer antes da volta de Jesus, estavam sobre os ombros dele. Quando você 

olha para a cruz de Cristo e olha para a sua, porque você reclama? Sua cruz pode sequer 

ser comparada com a cruz de Cristo? Eu não sei qual a sua cruz, mas já vi muitos cristãos 

carregando cruzes totalmente desnecessárias ao longo de toda uma vida, simplesmente 

porque na sua juventude não ouviram seus pais e fizeram todas, mas literalmente todas as 

suas escolhas erradas.  Mesmo as cruzes necessárias são o preço que temos de pagar para 

segui-lo e precisamos nos acostumar com a ideia de nãos nos formarmos nas faculdades 

do mundo por conta de nossa fidelidade à lei de Deus. Não sei qual sua cruz, qual o seu 

fardo, mas ele faz parte do processo do discipulado. O terceiro passo parece simples, mas 

não é. Seguir a Jesus é para o resto de sua vida! A grande maioria irá amar o mundo e 

descartar Jesus. “Se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida”. A coroa da vida eterna não 

é para todos. É somente para os vencedores. 
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07 de outubro 

Excelência da Lei Divina 

 Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que 

andam na lei do Senhor. Salmo 119:1 

 Depois de curtirmos o menor salmo da Bíblia, de descobrirmos que o centro da Bíblia 

é Salmo 118:8, chegou o momento de meditarmos no maior salmo da Palavra de Deus que é 

o Salmo 119. São apenas 176 versículos e se você tem o mesmo hábito que eu, de sublinhar o 

que mais o Espírito Santo falou ao seu coração, então está na hora de buscar aquela caneta 

especial, aquela régua perdida em algum lugar da casa e se banquetear com as verdades 

incríveis cantadas pelo povo de Israel no Salmo 119. 

 Quando penso na quantidade de leis, de normas, de regulamentos, de parágrafos, de 

incisos, de regulamentos, de portarias, de instruções normativas, de decretos e de medidas 

provisórias que diariamente nascem em nosso país, para confundir ainda mais as empresas e 

os cidadãos, mais ainda eu admiro a capacidade que o nosso Deus teve ao nos deixar dez 

mandamentos curtos e diretos, que nos mostram de forma bem clara qual o nosso dever para 

com Ele e nosso próximo. Muitos pensam erroneamente que a lei de Deus nos escraviza e nos 

impede de sermos fazermos o que queremos, mas a grande verdade abaixo do Sol, é que 

somente a Trindade tem o poder de fazer o que quer, pois Deus é Deus e não um ser humano 

miserável e pecador que vai levantar sua voz arrogante para limitar o nosso Deus. Os dez 

mandamentos nos ensinam dez princípios de vida que se devidamente aprendidos e praticados 

nortearão para sempre nosso relacionamento com Deus e nosso próximo. 

 Vamos relembrar os dez mandamentos, vinculando a eles os princípios inegociáveis 

que estão embutidos neles. O primeiro mandamento é “Não terás outros deuses diante de 

mim” e o princípio é a lealdade. O segundo mandamento é: “Não farás para ti imagens de 

escultura” e o princípio é adoração. O terceiro mandamento é: “Não tomarás o nome do 

Senhor teu Deus em vão” e o princípio é reverência. O quarto mandamento é: “Lembra-te do 

dia de sábado para o santificar” e o princípio é santidade. O quinto mandamento é: “Honra 

teu pai e tua mãe” e o princípio é o respeito a autoridade. O sexto mandamento é: “Não 

matarás” e o princípio envolvido é o amor ao próximo.  O sétimo mandamento é “Não 

adulterarás” e o princípio envolvido é a pureza. O oitavo mandamento é: “Não furtarás” e o 

princípio é honestidade. O nono mandamento é: “Não dirás falso testemunho” e o princípio 

é verdade. Chegando finalmente ao décimo mandamento que é: “Não cobiçarás” e o princípio 

envolvido é o contentamento.  

 São quatro mandamentos que regulam nosso relacionamento com Deus e seis 

mandamentos que regulam nosso relacionamento com o nosso próximo. O Salmo 119 vem 

exaltar exatamente esses mandamentos que são a Lei de Deus. Veja algumas pérolas além do 

nosso verso de hoje: “Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca” 

Verso 4. “Guardo as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti”. Verso 11. 

“Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei” Verso 18. “O Senhor é 

tudo o que eu tenho. Eu disse que guardaria as tuas palavras”. Verso 57. “Quanto amo a sua 

lei. É a minha meditação todo o dia”. Verso 97. E o mais famoso verso: “Lâmpada para os 

meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos” Verso 105. 
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14 de outubro 

Deus, o Fiel guarda dos homens 

 Elevo os meus olhos para os montes: de onde me virá o 

socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a 

terra. Salmo 121:1 e 2. 

 Vivemos num país que não sabe mais o que é segurança. Mesmo os ricos, mesmo os 

turistas que ficam hospedados em bons hotéis, mesmo os que moram em mansões com 

vigilância vinte e quatro horas correm sérios riscos de serem assaltados e terem suas vidas 

ceifadas. A insegurança chegou a tal ponto que li hoje num site de notícias da internet, que 

uma quadrilha invadiu um hotel de luxo em São Paulo e além de roubar o hotel, os meliantes 

tiveram a ousadia de roubas os hóspedes.  

 Na América do Norte, já viraram rotina, as notícias sobre jovens e adolescentes, 

geralmente desequilibrados e viciados em jogos eletrônicos com foco em tiro, morte e 

violência, que planejaram e executaram assassinatos em colégios públicos e particulares. 

Quanto mais essas notícias chegam em nosso país, mais se difunde o gosto por fazer igual e 

como brasileiros, já fomos surpreendidos com o mesmo tipo de crime e a tendência é se 

multiplicar com o passar dos tempos. 

 Como vivemos em território de nosso arqui-inimigo, os problemas ligados à nossa 

segurança física tendem somente a aumentar e em nenhum lugar que andamos em nosso país, 

sentimos uma autêntica sensação de segurança. Sempre que a mídia televisiva fala sobre o Rio 

de Janeiro, podemos ter quase sempre a certeza, de que reportagem envolverá, bandidos, 

drogas, traficantes, tiros, morte, bala perdida, carros queimados, protestos de moradores contra 

a polícia e coisas do gênero. Mesmo em cidades bem pequenas onde não conseguimos 

vislumbrar a necessidade de uma delegacia, a violência estará lá para fazer suas vítimas. Nas 

grandes capitais tem-se multiplicado o número de academias de judô e de lutas marciais e a 

novíssima geração já cresce aprendendo a se defender ou pelo menos tentar se defender.  

No meio de toda essa insegurança, qual o assunto que sempre volta à mídia? Devemos 

ou não portar armas? Os bandidos estão armados e os cidadãos de bem estão indefesos. 

Vamos continuar dessa forma? Para a indústria bélica nada melhor do que as leis liberassem a 

venda indiscriminada de armas, pois no dia seguinte à publicação, seu faturamento e seus 

lucros cresceriam de forma exponencial. Os Estados Unidos da América têm a maior indústria 

bélica do mundo e eles são os fornecedores de armas para quase todas as guerras em nosso 

planeta. Guerras são negócios rentáveis que movimentam a economia norte americana e não 

é à toa que eles estão envolvidos em quase todas as guerras, direta ou indiretamente.  

Como cristãos, o que devemos fazer para enfrentar a insegurança, que ronda nossos 

lares e nossas vidas, pois não somos orientados a usar armas e não podemos confiar em 

segurança pública de qualidade? Quando abri a Palavra de Deus hoje pela manhã, me deparei 

com um dos mais lindos salmos da Bíblia e qual a temática desse pequeno lindo salmo? A 

essência é confiança em Deus, pois Ele e seu exército de anjos do bem, são a nossa segurança. 

São a certeza de que sairemos diariamente de nossas casas e anjos poderosos são 

comissionados por Deus para proteger os seus filhos. Abra a Palavra de Deus e sinta o 

refrigério da segurança divina ao ler o Salmo 121. 
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21 de outubro 

Lição de Humildade 

 Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais 

vós também. João 13:15 

 O capítulo 13 de João nos traz uma incrível história de humildade. Humildade não é uma 

virtude muito normal no coração de pessoas humanas e pecadoras como nós. É muito mais fácil 

para o coração não convertido ser orgulhoso do que ser humilde. 

 Estava chegando à festa da Páscoa e JESUS sabia que o Seu ministério terrestre estava 

terminando e que em breve ELE seria maltratado, sofreria na pele a morte na cruz e, talvez a pior 

parte fosse a separação, mesmo que temporária, de seu PAI. Antes de partir, nosso líder queria 

nos deixar um presente para que os seus discípulos de ontem e de todos os tempos depois deles 

jamais esquecessem. 

 Veja adolescentes de DEUS que cena mais linda JESUS proporcionou para os seus 

discípulos e isso inclui você e a mim hoje em pleno ano de 2017. Vamos à Palavra de DEUS: 

“Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxuga-

los com a toalha com que estava cingindo”. Você consegue vislumbrar a cena? O DEUS FILHO, 

o Criador dos céus e da Terra, assumindo a posição de servo e se ajoelhando para lavar os pés de 

seus discípulos humanos e pecadores? No tempo de JESUS era costume dos judeus que os servos 

vinham e lavavam os pés de seus senhores tão logo eles chegassem em suas casas. Lavar pés era 

serviço de empregado e não do senhor e JESUS assume a condição de servo para nos deixar várias 

lições. 

 Como reagiriam seus discípulos diante de tal atitude?  Qual deve ter sido o sentimento de 

cada um deles ao ver o Rei dos reis, o SENHOR dos senhores, o DEUS FILHO lavando seus pés 

e ainda por cima enxugando com uma toalha? O que se passava em suas cabeças ao ver o seu 

Mestre curvado lavando cuidadosamente os seus pés? Se você adolescente estivesse no lugar 

daqueles discípulos, já parou para pensar qual seria a sua reação? 

 Ao lavar os pés dos discípulos JESUS CRISTO estava ensinando um dos princípios básicos 

para se entrar no reino de DEUS. JESUS estava mostrando que humildade é uma atitude. Os 

sábios, os ricos, os poderosos, os pobres e seja lá que tipo de ser humano, podem muito bem ser 

humildes. Quando Pedro viu o que JESUS estava fazendo, ele a princípio não se julgou merecedor, 

e realmente ninguém é merecedor de que JESUS lhe preste tamanha honraria. Não era só Pedro 

que não merecia receber tal presente. Nenhum dos discípulos de JESUS era digno de receber tal 

atitude. 

 Essa é uma outra grande verdade que JESUS estava querendo ensinar: o que ELE estava 

fazendo pelos seus discípulos era algo que eles não mereciam. Nenhum ser humano merece que 

o rei JESUS se curve e lhe lave os pés. Nós é que nos sentiríamos honrados se pudéssemos lavar 

os pés de JESUS, mas não existe ser humano, por mais cristão que ele pensa ser, que mereça ter 

seus pés lavados pelo SENHOR do universo. Nosso Líder nos deixa esse exemplo. 
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27 de outubro 

O Convite da Graça 

 Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor; ainda que os 

vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornaram 

brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o 

carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1:18 e 19. 

 Os profetas são homens de Deus que falam as verdades que Deus os incumbiu de falar e 

nem sempre suas mensagens são para passar a mão na cabeça dos pecadores e exatamente por 

trazerem mensagens fortes, incisivas, com objetivo direto de repreender o pecado e os pecadores, 

eles não eram bem vistos e muito menos amados. 

 Comemos hoje o privilégio de ouvir e ler algumas das mensagens mais poderosas do 

profeta Isaías e nosso verso de hoje é um convite de Deus e não de Isaías para uma conversa. Pelo 

contesto histórico do livro de Isaías e pelas mensagens introdutórias, vemos o povo de Deus 

fazendo de sua religião, de suas ofertas e seus rituais, algo meramente formal, hipócrita, vazio e 

indiferente. No judaísmo existiam sábados específicos durante o ano calendário para determinadas 

festas específicas e a forma como o povo de Deus se aproximava de Deus tão destituída de 

significado, que o próprio Deus disse através de Isaías: “Não continueis a trazer ofertas vãs, o 

incenso para mim é uma abominação, e também as festas da Lua Nova, os sábados e a convocação 

das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas 

de Lua Nova, e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado 

de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos; e ainda que 

multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-

vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos; cessai de fazer mal. 

Aprendei a fazer bem; procurai o que é justo; ajudai o oprimido; fazei justiça ao órfão; tratai da 

causa das viúvas.” Isaías 1:13-17. 

 O recado de Deus para aquele povo, naquela época e naquele momento chega até nós 

hoje com a mesma intensidade e a essência do recado divino é que não podemos mais ter uma 

religião de fachada, acreditando numa coisa e vivendo outra totalmente diferente. Muitos dos 

seguidores de Jesus Cristo só o são apenas da boca para fora, pois em sua casa e nos negócios, o 

nome do Senhor é totalmente desonrado, tornando-se dessa forma mais amigos do nosso inimigo 

do que amigos do Senhor.   

Se as mensagens duras de Isaias chegaram para você hoje, o convite da graça também te 

alcançou hoje. Deus te chama para conversar, Ele quer perdoar todos os seus filhos que estão 

vivendo uma vida dupla, pois não se entregaram definitivamente nem a Deus e muito menos ao 

inimigo. A todos os cristãos que vivem eternamente em cima do muro com um pé bem dentro da 

igreja e outro pé bem dentro do mundo, Deus lhe estende o convite para abandonar 

definitivamente a sua aliança com a serpente e romper definitivamente com todos os seus costumes 

e hábitos que denigrem o nome sagrado do Senhor.  Estamos no limiar da volta de Jesus e passou 

do tempo de ficar em cima do muro. Deus te convida hoje a se posicionar do lado Dele e 

abandonar o lado do inimigo. A todos que aceitarem o convite da graça, existe um presente: “Se 

quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra”. Isaias 1:19. Quer as bênçãos? Aceite o 

convite da graça. 
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04 de novembro 

Honras Somente ao Deus 

Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por 

amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Salmo 115:1 

 O Salmo 115 nos traz verdades incríveis que solidificam ainda mais nossa confiança no 

Senhor e em sua Palavra. A primeira verdade este em nosso verso de hoje e está bem claro 

que devemos dar glória ao Senhor por amor de duas virtudes que são inerentes ao caráter do 

Senhor: a sua misericórdia e a sua fidelidade. Poder contar com a misericórdia e a fidelidade 

divinas diariamente em nossas vidas é algo fantástico, pois cria em nós um sentimento único 

de dependência de Deus.  

 A segunda verdade é que o salmista deixa bem clara a diferença entre o nosso Deus 

Todo Poderoso, criador dos céus e da terra, mantenedor de toda a vida no universo com os 

deuses dos pagãos: “Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e 

não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas 

mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai de garganta. Tornem-se 

semelhantes a eles, os que o fazem e nele confiam”. Salmo 115:5-8 

 Quando lemos a Palavra de Deus, vemos claramente que se existe algo que o Senhor 

abomina é a idolatria, pois o idólatra troca o Deus Todo Poderoso por uma estátua inerte e 

sem vida. Na própria história do povo de Israel, o próprio povo de Deus, cansou de enveredar 

pelo caminho da idolatria. Como nosso Deus não negocia adoração, como um cavalheiro que 

DEUS é, Ele se retirava do meio de seu povo e junto com Ele levava sua mão de proteção. 

Quando a mão de proteção saia, os inimigos de Israel venciam todas as batalhas e todas as 

guerras, pois na verdade, quem lutava por Israel, era o Senhor. Sem Deus com eles, eles 

perdiam todas. Além de vencerem as batalhas, os faziam de escravos e lhes impunham suas 

regras, suas leis e suas religiões pagãs. Quando o povo de Deus não aguentava mais a opressão, 

eles se arrependiam, oravam, clamavam por libertação, nosso Deus em sua misericórdia e sua 

fidelidade, ouvia o seu clamor e por pura iniciativa pessoal, Deus libertava o seu povo. 

 A terceira e última grande verdade deste salmo 115 encontramos no verso 17: “Os 

mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem a região do silêncio”.  Está bem claro nesse 

verso uma verdade bíblica incontestável: não existe vida após a morte, não existe adoração e 

muito menos louvou após a morte. A falsa crença de que você vai para ao céu depois que 

morrer não encontra respaldo em nenhuma passagem das Escrituras Sagradas. São apenas 

palavras de homens, não a Palavra de Deus. Como todos sabemos, o homem não tem uma 

alma, ele é uma alma vivente. Quando Deus criou o homem, ele pegou o pó da terra e soprou 

nesse boneco, o seu folego de vida e o homem passou a ser uma alma vivente. Quando o 

homem morre, o folego de vida sai e o homem vai se juntar ao pó da terra e é exatamente por 

este motivo que os mortos não podem louvar e muito menos engrandecer o nome do Senhor. 

Muitos cristãos se deixam enganar facilmente por doutrinas de homens, pois eles se recusam 

a abrir a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a nossa única regra de fé e está a nossa 

disposição diariamente para consulta e estudo. Abrir diariamente a Palavra de Deus para ouvir 

a voz de Deus nos capacita para enfrentarmos nosso novo dia. Amém por isso. 
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11 de novembro 

Provérbios de Salomão 

 O temor do Senhor é princípio do saber, mas os loucos 

desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1:7 

 Se Davi ficou conhecido pelos seus Salmos, seu filho Salomão ficou conhecido pelos 

seus provérbios. Nosso Deus concedeu muitas bênçãos materiais ao jovem rei Salomão, mas 

com certeza, a sabedoria foi o melhor presente que Deus lhe concedeu. Poder agir com 

cautela, prudência, pensar antes de falar, não falar o que não precisa ser dito, são atitudes típicas 

de quem age com sabedoria e com certeza que foi abençoado ou quem procura buscar a 

sabedoria, leva uma vantagem muito grande em relação aos outros. 

 É engraçado que não vemos o clamor por sabedoria em nossas orações pessoais e 

muito menos em nossos cultos nas famosas e lendárias quartas feiras de oração. Geralmente 

orarmos por saúde, dinheiro, trabalho, cura, família, filhos, escola, faculdade e por uma 

infinidade de outras necessidades, mas quase não oramos por sabedoria. 

 Porque precisamos dos provérbios em nossas vidas? Como eles nos ajudam em nosso 

dia a dia? Vamos deixar que o próprio autor do livro nos diga a sua utilidade: “Provérbios de 

Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as 

palavras da inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, 

para dará aos simples, prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça 

em prudência e o instruído adquire habilidade, para entender provérbios e parábolas, as 

palavras e enigmas dos sábios. “O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos 

desprezam a sabedoria e o ensino”. Provérbio 1:1-7 

 Agora que você já sabe o porquê você precisa dos provérbios de Salomão para sua 

vida, vamos relembrar alguns deles que ainda hoje podem fazer a diferença na sua e na minha 

caminhada diária. Salomão abordou diversos tipos de conselhos, pois é exatamente isso que 

um provérbio é: um conselho curto e direto. Veja quais deles você precisa ao longo de seus 

oitenta e um capítulos, mas selecionei alguns para sua meditação hoje: 

 “Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe”! 1:8 

 “Filho meu, se os pecadores quiserem te seduzir, não o consintas”. 1:10 

 “Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio 

entendimento”. 3:5 

 “Honra ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda e se 

encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares”. 3:9 e 10. 

 “Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da tua casa”. 

5:8 

 “Vá ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio”. 6:6 

 “Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o 

seu prazer”. 12:22 
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18 de novembro 

Romance no Ar 

 As muitas águas não poderiam apagar o amor e nem os 

rios afogá-lo. Cântico dos Cânticos de Salomão 8:7 

 Existem alguns versos na maravilhosa Palavra de Deus que marcam nossas vidas 

para sempre e não existe a possibilidade de esquecer de nosso verso de hoje, pois estava 

escrito no meu convite de casamento. Por incrível que possa parecer a Palavra de Deus 

tem um livro inteiro dedicado ao romance, ao carinho, ao amor, ao cuidado que um 

homem precisa ter por uma mulher e vice-versa. É simplesmente incrível que a inspiração 

divina motivou Salomão a escrever sobre um tema que a maioria dos homens 

simplesmente ignora e quando se vê começando um relacionamento com uma mulher, ele 

se sente um verdadeiro ignorante.  

 Enquanto os homens muitas das vezes procuram as mulheres como meros 

instrumentos de seu egoístico prazer, as mulheres esperam muito, mas muito mais de uma 

relação amorosa. As mulheres têm necessidade de carinho, de romance, de bilhetinhos 

carinhosos, de corações vermelhos, de serem surpreendidas com presentes, de jantares à 

luz de velas, de serem lembradas, de um “eu te amo” dito com muito amor, de um olho 

no olho, de que o seu homem abra a porta do carro, abra e segura a porta do elevador para 

ela sair, que a trate como mulher e não como um outro homem. 

 Mulheres precisam de uma dose diária de romance, de ter a certeza eterna de que 

elas são as únicas no coração de seus namorados ou esposos. Elas precisam ter seu tanque 

de amor alimentados com presentes, com elogios, com serviços domésticos feitos de forma 

espontânea, precisam que seus namorados ou esposos tenham a sensibilidade suficiente 

para abandonar noticiários, jogos de futebol, corridas de fórmula um, para ficarem 

exclusivamente com elas, devotando-lhes um tempo de qualidade, sem qualquer tipo de 

interrupção. 

 As mulheres tendem a se sentirem amadas quando seus namorados ou esposos 

demonstram seu amor através de atitudes de serviço e as surpreendem lavando a louça, 

secando e guardando no lugar e deixando a pia brilhando nos finais de semana. As 

mulheres amam serem surpreendidas fora das datas de aniversário de casamento, quando 

veem seus namorados ou esposos arrumados e esperando que ela se troque para um jantar 

romântico em plena terça feira.  

 As mulheres precisam de romance para tornar suas atarefadas vidas em vidas mais 

suaves, menos grosseiras e menos atribuladas. As mulheres precisam de flores com mais 

frequência com que os homens imaginam. Precisam de tempo de qualidade com o seu 

namorado ou esposo e para as mulheres, o céu já começaria nessa terra se seu esposo as 

tratasse como eternas namoradas. Se você como homem não se enxerga nada romântico, 

passou da hora de abrir a Palavra de Deus e aprender com um professor de romance 

chamado Salomão e de preferência ler junto com a mulher da sua vida, as bênçãos contidas 

no livro do Cântico dos Cânticos de Salomão. Suas palavras irão lhe ajudar a tratar melhor 

a mulher da sua vida.  
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25 de novembro 

Você sonha com o céu? 

 Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos 

de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria 

alcançarão e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 35:10 

 Além de profetizar sobre o nascimento, a vida, o ministério, a morte e a 

ressurreição de Jesus Cristo, o profeta Isaías nos brinda com vários capítulos sobre o céu e 

a Nova Jerusalém, o tão esperado lar dos salvos.  

 A vida e seus cuidados, nos impõe diversos tipos de pressão e no afã de fazermos 

tudo o que temos para fazer, de cumprir tudo o que se exige de nós, muitas das vezes, 

concentramos quase a totalidade de nossas energias físicas e mentais apenas em nossa vida 

terrestre. Nascemos, crescemos, estudamos, trabalhamos, namoramos, noivamos, 

casamos, compramos casa, carro, nossos filhos nascem, os educamos, os formamos e um 

dia cada um deles irá sair de casa, para fazer basicamente a mesma coisa que nós, seus pais 

fizemos. A pergunta que não quer calar é: conseguiremos falar e acima de tudo viver, Jesus 

Cristo, a tal ponto em nossas vidas, que nós e nossos filhos entenderemos, que tudo o que 

fizemos por aqui é passageiro, e que somos apenas uns peregrinos tentando chegar na Nova 

Jerusalém? 

 Com certeza você que me honra com sua leitura, é uma pessoa antenada e sabe 

exatamente o caos político, social e financeiro que estamos passando em nosso país e em 

todo o mundo. Veja a insegurança, a fome, a miséria, as doenças, as drogas se alastrando, 

o crime se aperfeiçoando, a corrupção se multiplicando e a pergunta que agora te faço é: 

Você ainda faz planos para continuar vivendo por aqui? Essa cidade, esse país, esses 

governantes, esse estilo de vida é o que você quer para o resto de seus dias? Isaías te convida 

a sonhar com o céu. Curta cada detalhe de Isaías 35 e mude definitivamente o seu olhar. 

Acostume-se a olhar mais para o céu e menos para a terra.  

“O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto; e o ermo exultará e florescerá como a rosa. 

Abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria e cantará; a glória do Líbano se 

lhe deu, a excelência do Carmelo e Sarom; eles verão a glória do Senhor, o esplendor do 

nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas, e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de 

coração: Sede fortes, não temais; eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa 

de Deus; ele virá, e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos 

surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará; 

porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em 

lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas; e nas habitações em que jaziam os chacais 

haverá erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o 

caminho santo; o imundo não passará por ele, mas será para aqueles; os caminhantes, até 

mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se 

achará nele; porém só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão; e 

virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças; gozo e alegria 

alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 35:1-10 
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02 de dezembro 

Louvor ao Criador e Preservador! 

 Exultai, ó justos no Senhor! Aos retos ficam bem louvá-lo. 

Salmo 33:1 

 Nossa vida nesta terra é muito cheia de lutas, trabalhos, labores e quanto mais trabalhamos, 

mais economizamos, mais acumulamos bens materiais, mais gostamos da ideia de fazermos as 

coisas de nosso jeito e de sermos pessoas de sucesso. Nesse desejo eterno de sermos bem-

sucedidos, nos esquecemos de que Deus além de ser o nosso criador é também o nosso 

preservador ou mantenedor. 

 Ao abrir mais uma vez o fantástico livro de Salmos e meditar neles, não temos como não 

reconhecer a inspiração divina que o Senhor concedeu a Davi. O Salmo 33 nos exorta a não 

esquecer nossa origem divina e nos faz lembrar, que a despeito de nosso eventual sucesso material, 

o nosso Deus é quem realmente nos mantém e nos sustenta. 

 O Salmo começa com um pedido de Davi para que os justos no Senhor O louvem e é por 

isso que nosso louvor não deve ficar limitado a duas ou três músicas que cantamos quando vamos 

a igreja. O louvor deve ser parte diária de nossa vida, tanto quanto a oração e o estudo da Palavra 

de Deus. Davi nos estimula ao louvou com instrumentos e por isso é que no verso 2, ele diz: 

“Celebrai ao Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de dez cordas”. No verso 3, 

Davi nos motiva a cantar músicas novas: “Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo”. 

Cantar um cântico novo, já faz parte de sua vida, pois o ministério Chama Coral não sobreviria sem 

novos louvores e a missão de todo corista é aprender novos louvores.  

Davi nos apresenta uma verdade que todos conhecemos, mas que nunca é demais relembrar: 

“Porque a Palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel”. Nos versos 6 e 7, Davi nos faz 

lembrar nossa origem divina e de que foi Ele que nos criou: “Os céus por sua palavra se fizeram e 

pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar e um reservatório 

encerra as grandes vagas”. No verso 8, Davi confirma a mão criadora de nosso Deus: “Pois Ele 

falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir”. Que maravilhosa notícia é poder viver 

com a certeza de que temos um Pai que nos criou e é poderoso o suficiente para apenas falar e 

tudo existir. Amamos o nosso Deus Todo Poderoso, criador dos céus e da terra! 

Um verso muito conhecido no salmo 33 é o verso 12 e fico pensando que cada israelita que cantava 

esse salmo em seus momentos de adoração em casa ou no templo, levantava a voz quando lia: 

“Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para sua herança”. Cada adorador 

israelita devia se orgulhar e com justa razão, por pertencer ao “povo de propriedade exclusiva de 

Deus” e isso era motivo de adoração e louvor. 

Davi encerra o Salmo 33 com versos que confortam nossos corações e nos levam a pensar quão 

vão é o nosso sucesso sem a dependência e o cuidado de Deus por nós: “Eis que os olhos do 

Senhor estão por sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-

lhes a alma da morte e no tempo de fome, conservar-lhe a vida. Nossa alma espera no Senhor, 

nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu Santo nome. Seja 

sobre nós, Senhor, a sua misericórdia, como de te esperamos”. Salmos 33:18 a 22. 
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09 de dezembro 

Seja louvado 

Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de 

júbilo. Salmo 47:1 

 Deus dá diversos dons aos seus filhos e cabe a cada de nós usarmos esses dons para 

honrar e glorificar o sagrado nome do Senhor. O livro de Salmos foi o presente de Davi e mais 

alguns poucos compositores deixaram de herança para o povo de Israel e para os cristãos que 

todo o mundo que ainda curtem e meditam na maravilhosa Palavra de Deus. 

 Incorporar o louvor à nossa adoração diária é um desafio constante na vida do cristão. 

Muitos cristãos já acordam em cima da hora para encarar o seu dia a dia e fico pensando 

quantos de nós conseguimos fazer uma devoção pessoal de qualidade antes de sairmos para 

ganhar o pão nosso de cada dia. Não consigo conceber uma devoção pessoal de qualidade sem 

a Palavra de Deus, sem a oração e sem o louvor. Abrir o livro de Salmos e encontrar o conselho 

de Davi nos estimulando a bater palas e celebrar ao Senhor com júbilo realmente nos motiva 

a louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus no início de mais um dia.  

 Quem já participou do Ministério Chama Coral ou já teve a oportunidade de assisti-lo, 

irá se lembrar da música e das palmas deste hino de louvor ao nosso grande Deus. Seu dia de 

hoje começara com esta música de Fernando Rochael, compositor consagrado, que já 

participou de alguns ensaios e de finais de semanas com Deus com exclusividade para o 

ministério. Aproveite agora para celebrar o nome do Senhor com júbilo e por favor não 

esqueça das palmas: 

SEJA LOUVADO 

Seja louvado em todo lugar. 

O Santo Nome do meu Salvador. 

Maravilhoso é Jesus meu Senhor.  Ele é o que eu mais quero - BIS 

Habita em minha vida e lava meus pecados 

Transforma por inteiro, em me entrego - BIS 

Seja louvado em todo lugar. 

O Santo Nome do meu Salvador. 

Maravilhoso é Jesus meu Senhor.  Ele é o que eu mais quero - BIS 

Habita em minha vida e lava meus pecados 

Transforma por inteiro, em me entrego - BIS 

Começar o dia louvando ao Senhor de verdade, com júbilo e com palmas, realmente 

é a certeza de um dia fantástico e abençoado, não é verdade? Que a sua vida e a minha vida 

sejam um hino de louvor ao Seu Nome. Que nossas atitudes hoje façam toda a diferença na 

vida das pessoas com quem iremos nos relacionar. Amém por isso. 
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16 de dezembro 

Vários Presentes de Deus 

 Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo 

entendimento e larga inteligência como a areia que está na 

praia do mar. I Reis 4:29 

 Se existe algo que mexe com as pessoas são os presentes. Os presentes têm a incrível 

capacidade de nos surpreender, de nos alegrar e de os abençoar. Os presentes são uma das 

cinco linguagens de amor e se você quer aprender a amar ou melhorar o seu relacionamento 

amoroso com alguém, então aprenda a arte de presentear.  

 Não conheço ninguém que domine melhor essa arte do que o nosso grande Deus. 

Cada manhã, Ele nos desperta e ao acordar você já ganhou o presente da vida. Além da vida, 

Deus te dá o tempo e para este presente especial, Deus não faz distinção de cor, de raça, 

religião e posição social. As mesmas vinte e quatro horas chegam para todos indistintamente e 

o que fazemos com elas em grande parte determina nosso sucesso ou nosso fracasso. 

 Além da vida e do tempo, Deus nos presenteou com beleza e chamamos isso de 

natureza, porém quantos de nós cristãos de cidade grande, preferimos o conforto de nosso 

sofá e Netflix. Amamos nosso sofá, um pacote bem gorduroso de batatas fritas, um refrescante 

e nocivo refrigerante e muitos filmes que nem sempre são do Senhor. Trocamos momentos 

únicos num parque com a família, com a natureza, com o Deus da natureza, por comida, 

bebida e filmes que não louvam e nem exaltam o nome do Senhor.  Deus nos brinda com 

bens materiais e espirituais, mas nenhuma delas chega perto de Jesus Cristo. Quando Deus 

quis realmente abençoar a humanidade, Ele deu seu Filho Unigênito para nos salvar e ao 

morrer na cruz do Calvário, ele pagou o preço da nossa eterna salvação. Abaixo de Jesus Cristo, 

nada é tão bom como o presente divino da família. Quem orou por uma namorada(o), que 

virou noiva(o) e depois esposa(o), sabe muito bem do que estou falando. Quem tem o 

privilégio de ter uma família cujos membros são do Senhor, que amam e engrandecem o nome 

do Senhor, sabem quão abençoados eles são por isso. Você é o engenheiro que constrói sua 

vida com os presentes que Deus lhe deu. 

 Deus resolveu presentear Salomão com sabedoria, bens materiais, longevidade, glória 

e para que você tenha ideia de como Deus multiplicou tudo isso na vida de Salomão, veja o 

que nos diz a Palavra de Deus em I Reis 4:30-34: “Era a sabedoria de Salomão maior do que 

todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os 

homens, mais sábio do que Etã, ezraita e do que Hemã, Calcol e Darda, filhos de Maol e 

correu sua fama por todas as nações ao seu redor. Compôs três mil provérbios, e foram os 

seus cânticos mil e cinco. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro, que está no Líbano 

até ao hissopo que brota do Muro; também falou dos animais e das aves e dos repteis e dos 

peixes. De todos os povos vinha gente ouvir a sabedoria de Salomão e também enviados de 

todos os reinos da terra que tinham ouvido de sua sabedoria”. Ao olhar a vida de Salomão e 

ver como Deus o abençoou, você consegue também ver os presentes materiais e espirituais 

que Deus já lhe deu e ainda vai lhe dar? Além de enxergar esses presentes, você tem o saudável 

hábito de ser grato à Ele por isso? Além de receber presentes de Deus, como você pode 

presenteá-lo? 
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23 de dezembro 

Amar e Perder 

Quem ama a sua vida, perde-a. João 12:25 

 Tão logo os gregos falaram que queriam ver JESUS, a Palavra de DEUS nos diz no 

verso 22 que, Felipe foi dizê-lo a André e os dois por sua vez comunicaram o ocorrido a 

JESUS. JESUS por sua vez começou a falar coisas extremamente interessantes e que faziam 

parte de Seu projeto de implantar o Seu reino no coração de Seus ouvintes. 

 JESUS pressentiu que DEUS PAI o glorificaria no meio dos gregos e isso seria 

fantástico tanto para os gregos como para os judeus. Veja as palavras de JESUS no verso 23: 

“Respondeu-lhes JESUS: É chegada a hora de ser glorificado o FILHO do homem” e depois 

ELE nos ensina verdades fantásticas sobre o seu reino. Veja o verso 24: “Em verdade, em 

verdade vos digo: se o grão de trigo, caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se ele morrer 

produz muito fruto”. 

 JESUS utiliza uma ilustração do mundo natural, bem familiar tanto da cultura grega 

quanto da cultura judaica. Todos os agricultores sabem que a semente plantada precisa morrer 

para reproduzir e dar muito fruto. JESUS também dá essa dica para ilustrar Sua morte. Depois 

de Sua morte, sua ressurreição e seu retorno para o PAI, SEU evangelho, as boas novas de 

salvação deram muito mais frutos do que todo o período que ELE ficou com os judeus.  

 

 Logo que JESUS volta para o céu, seus discípulos são batizados pelo Espírito Santo de 

DEUS e novos cristãos passam a engrossar o exército da igreja cristã primitiva. Essa igreja tinha 

um mundo inteiro de novos adeptos a serem conquistados e a batalha não seria nada fácil dali 

para frente. 

 

 Para deixar bem claro quem seriam seus verdadeiros discípulos e como deveria ser a 

sua vida, ELE nos deixa o seguinte ensinamento: “Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele 

que odeia a sua vida neste mundo preservá-la-á para a vida eterna”. João 12:25. Que recado 

mais forte para todos os adolescentes que ainda amam a sua vida de pecado, que curtem as 

paixões mundanas, que amam abertamente os seus vícios e pecados, seus luxos, suas vaidades 

e este recado também vai para todos os falsos adolescentes cristãos, que somente se consideram 

cristãos no sábado, no domingo e nas eventuais quartas-feiras, mas que durante a semana amam 

e curtem os prazeres transitórios do pecado, não importando muito onde estes pecados se 

apresentem. 

 

 Fico pensando que tipo de vida que você adolescente tem levado no seu dia a dia. 

Sobra interesse no seu coração para buscar ao SENHOR JESUS pelo menos meia hora por 

dia? Existe uma boa vontade de sua parte em reservar um tempo para seu culto pessoal? Você 

consegue abrir a Palavra de DEUS diariamente? O louvor também faz parte da sua adoração 

ou você faz parte da geração que só ouve os outros louvarem, mas de sua boca não sai nenhum 

hino sequer no seu dia a dia? A grande pergunta de JESUS CRISTO para você hoje é: Você 

está ganhando a sua vida ou está perdendo? Você pertence ao reino de DEUS ou o reino do 

inimigo? Você é um súdito de JESUS ou não? 
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30 de dezembro 

Adolescentes Servos 

 Se alguém me serve, siga-me e onde eu estou, ali estará 

também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. 

João 12:26 

 Ontem aprendemos uma preciosa verdade a respeito do reino que JESUS queria 

implantar no coração de seus súditos fiéis. Amar o mundo e as coisas passageiras deste mundo 

não irá transformar adolescente nenhum em verdadeiro discípulo do reino de DEUS, mas 

todo adolescente que aceitar JESUS CRISTO como seu salvador e SENHOR, estará abrindo 

mão de sua vida no caminho largo e encontrará as bênçãos da salvação ao trilhar o caminho 

estreito. 

 Jesus continua ensinando aos judeus e aos gregos as condições e as bases de seu reino 

e nosso verso de hoje fala de uma virtude que deverá fazer parte da vida de quem aceitou 

JESUS tanto como salvador e como SENHOR. A grande verdade é que não é muito fácil 

encontrar adolescentes dispostos a servir, como também não é fácil encontrar jovens, adultos 

e idosos dispostos a se doarem e servirem aos outros e ao SENHOR de verdade. 

 A nossa vida diária é uma oportunidade única para servir ao SENHOR e mostrar que 

o SENHOR faz parte de nossa existência. Como acontece isso na prática? Quando 

adolescentes aprendem a servir ao SENHOR? Creio firmemente que os melhores 

treinamentos para viver uma vida de serviço desinteressada na causa de DEUS começam na 

casa de cada adolescente. Quando você acorda e já deixa seu quarto, roupas e sapatos 

arrumados e todo o resto na mais perfeita ordem, você começará a entender como é 

importante aliviar o fardo que sempre sobrará para uma mulher maravilhosa chamada mãe.  

 Outra forma de servir em casa é deixar a mesa do seu desjejum sempre pronta antes 

de você dormir. Agindo dessa maneira, você poderá acordar tranquilamente sabendo que tudo 

já está pronto para o seu desjejum. Outra atitude que irá lhe capacitar para o serviço é fazer o 

seu culto diário logo no início da manhã, quando ninguém quer a sua atenção e assim você 

pode curtir a companhia do SENHOR JESUS.  

 Outra forma simples de servir sua família e se capacitar para um futuro fora da casa de 

seus pais é participar diariamente da rotina de lavar, secar e guardar toda a louça, limpar 

banheiros, vidros, cozinha e o restante da casa pelo menos uma vez por semana. Aprendi a 

fazer faxina desde os nove anos e até hoje na ausência de quem faça, consigo fazer tudo, pois 

havia aprendido quando pequeno. Outro serviço importante e talvez vá funcionar como fonte 

de prazer será cozinhar.  Imagina a alegria de seus pais sabendo que você, em plena 

adolescência, gosta de cozinhar e para aprimorar o seu aprendizado você se oferecer para 

cozinhar todo domingo. 

 Depois que você aprende a servir em casa, o SENHOR irá te capacitar para servir fora 

dela. E o que ganhamos quando assumimos a postura de servo? Nosso verso nos diz que o 

SENHOR nos honrará. Seu pagamento está garantido. Você O serve e ELE o honra. Quer 

pagamento melhor do que este? 
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