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NOTA INTRODUTÓRIA  

Nosso intuito não é ser meramente informativo; nosso intuito é instruir . Quanta vezes o 
instrutor da auto escola repetiu as mesmas palavras até  que  vc  afinal  aprendeu :  captou, 
tomou para si  conseguiu saber e fazer como devido sem  o instrutor ao seu lado. Receba as 
repetições com velhas amigas que o colocam e mantém no trilho certo. 
 

01    ADOLESCENTES : SOBRE BOA AUTO-ESTIMA     

                                                ( falando ‘doce’ )  

MOTIVAÇÃO  
Já aconteceu, com algum de vocês, ter de fazer algo para o que não se sentissem capacitados ? 
Pois bem,confesso que fiquei alguns dias achando que seria muito difícil para mim dar essa 
aula. Pedi sugestões a duas ou três pessoas... e NADA! Nenhuma idéia vinha à mente.  
E eu me perguntei: POR QUE ? [ é palavra mágica!]  
‘Há tantos anos dou estudos mas nunca para adolescentes...  
Acho que não é minha praia. Aí, percebi que... 
o fato de me achar incapaz estava bloqueando as idéias  
Então pensei: Vou ser sincera com eles !  
Gostaria de ouvir, saber como é ser adolescente hoje em dia.  
O que cada um acha de si mesmo! preferem falar ou escrever num papel [ anônimo?]  
O que mais escutam a seu respeito... e como reagem a tais palavras.  
 
INTRODUÇÃO _ Cristãos são pessoas especiais. Deus não esperou que atingíssemos padrão 
algum para nos amar a ponto de enviar Jesus, Seu Filho, para morrer no lugar de cada um de 
nós. ‘quando ainda fracos, Cristo morreu por nós _ dificilmente alguém morra por um justo _ mas 
Deus prova Seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda 
pecadores...Rm 5.6-8 
 
  APRENDEMOS  O  QUANTO  VALEMOS  PELO  VALOR  QUE  AS  PESSOAS NOS DÃO. 
 Mas não é um bom critério pois essas pessoas podem estar enganadas e seu padrão de 
valores não ser o correto. Muitos sofrem por não serem amados: realmente, ou por não serem 
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amados do modo como gostariam... ou... por serem muito depreciados. 
                Apesar de pecadores, somos criaturas de Deus Ler Sl 139_  Rm 5.8 
>  Deus nos ama e a ponto de nos comprar de volta para Si ao preço da vida de Seu Filho,Jesus 
 
“Pela graça de Deus sou o que sou “ _ 1 Co 15.10 
Todos temos qualidades e defeitos, pontos fortes e fracos . 
Como Paulo podia dizer isto ? Por que ele se aceitava como era e confiava na graça de Deus de 
já ter sido liberto pelo sangue de Jesus de tudo o que não era bom em sua vida, 1 Pedro 1.18-19  
Como se manifesta essa graça?  
 
1-   Amor incondicional de Deus  

Cristãos são pessoas especiais. Deus não esperou que atingíssemos padrão algum para 
nos amar a ponto de enviar Jesus, Seu Filho, para morrer no lugar de cada um de nós 
‘quando ainda fracos, Cristo morreu por nós, 
dificilmente alguém morra por um justo,mas Deus prova Seu amor para conosco em que 
Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores..Rm 5.6-8  

 
2-    Amor vem de encontro ao que a pessoa mais precisa ! = à necessidade básica. 

Qual a maior necessidade de qualquer ser humano? ....[respostas ] 
e se tivesse alguém que pudesse dar isso a você ?  
A maior necessidade é Comunhão com Deus então, teremos tudo!  
Aquele que nem mesmo a Seu próprio Filho poupou, antes O entregou por todos nós, 
como não nos dará também com Ele todas as coisas? Rm 8. 32 

 
3-   Amor requer reciprocidade.  

Amor não correspondido é terrível ! Imaginem como Deus se sente ao ter dado Seu 
Filho para morrer por alguém e esse alguém nem liga, nem faz conta!  
Pois bem, Você é o alvo do amor de Deus . Cada um de vocês. Cada um de nós.  

“ A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e a Si 
mesmo Se entregou por mim” Gl 2.20 

Conclusão: pense em uma pessoa importante. Se você fosse amado por essa pessoa, 
iria se sentir importante? Então,você é amado pela Pessoa mais importante de todo o 
Universo. O que os outros disserem, pensarem ou falarem de você importa ?  
        Não importa de modo algum !  
Importa o que Deus está falando que você é . Vamos ler juntos  essa lista... 
              # ver no  adendo: : ‘Quem somos em Cristo’ Imprimir! 
- Deixe em sua Bíblia e leia, louvando ao Senhor cada vez que se sentir menos do que 
isso. Andamos com Deus pela fé. Quando cremos nEle e em sua Palavra , Deus nos 
honra tornando realidade o que está escrito em sua Palavra e já nos deu em Cristo 
Jesus. tome posse do que já é seu ! # 
 

                                   Ver >  09_ quem somos em Cristo  

 Adolescentes:   sobre BOA AUTO-ESTIMA (falando ‘duro’)  

[des]MOTIVAÇÃO :  é difícil ser adolescente? Por que?  
           Hoje as coisas estão muito diferentes. Antigamente não tinha nada disso. 
           - Não tinha essa de “crise” da adolescência. Todos precisavam trabalhar desde cedo  
 
Introdução:  Por que acham que os jovens têm se entregue às drogas ? -Não se valorizam.  
Nem valorizam o dinheiro , tão difícil de ganhar, por que o conseguem fácil: pegam dos pais, ou 
roubam !  Se tivessem de trabalhar duro para ganhá-lo certamente não o desperdiçariam.  
                   - Na Bíblia tem a história de uma rainha pagã que tinha muito boa auto-estima 
 
A RAINHA  OUSOU  DESAFIAR O REI ,   texto:  Ester 1.5,10-11 
 
1-   Um banquete pagão _ muita comida, muita bebida, músicas e danças sensuais. 
                                                Acham que poderia dar alguma coisa boa?  
 
2-   Um rei pagão _ orgulhoso, exibido e já bem ‘alto” como todos os outros convidados.  
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3-  Uma rainha pagã, muito bonita, sabia bem o estado lamentável em que se encontravam            
               aqueles convidados. Chamada a desfilar para exibir sua beleza... 

- Não se prestou a desfilar para aquele bando de bêbados, por saber os pensamentos 
indignos que estariam passando pelas cabeças deles. Ela se valorizou.  
- Não quis ser olhada apenas como um corpo, usado para dar prazer= objeto sexual  

 
Conclusão :Tão diferente do que acontece hoje. As moças perderam o senso de valor próprio.   
                     Andam quase peladas, sentem-se valorizadas ao despertar a lascívia nos homens.  
                     Não se importam com o que qualquer um pode pensar sobre o que fariam com  
                     elas, esquecendo-se de que elas são uma pessoa completamente desconsideradas        
                      - Apenas são consideradas melhor opção do que boneca inflada.  
>  Vasti não mediu as conseqüências   > Não se importou com o que poderia acontecer com ela. 
>  Não se vendeu                                  >  Não se apegou ao que poderia perder com tal recusa.  
 
               As moças, hoje em dia, não se valorizam  pois não tem mais nada a perder.  
               Não possuem mais nem dignidade, nem virgindade, muito menos_ boa auto estima  
              Adultas,  querem exigir seus direitos. Do companheiro, querem ser servidas. 
 Urge retornar ao bom padrão da Palavra ensinado-as a serem submissas ,Ef 5.22, Cl 3.19  
virtuosas (Pv 31.11)  boas donas de casa  ( Tito 2.4) com espírito manso e tranqüilo, 1Pe 3.1-6 
que é precioso diante de Deus  _            Quem se atreverá a tal empreitada?  
 
              Rapazes precisam se valorizar para não se deixarem levar para a drogas nem serem 
feitos de marionetes por moças  inescrupulosas que buscam compensa a falta de boa auto 
estima através da manipulação sexual.  
* * * 

02   Adolescentes _ DESENVOLVENDO  UMA   BOA AUTO-ESTIMA  
Introdução _ Por que o adolescente costuma ser tão problemático?  
 
1-  Motivos_ Pela fase física em que atravessa: são tantas as transformações do corpo !  

Hormônios em ebulição.  
Crescimento de partes = nariz, braços e pernas... mais rápido do que o todo 
Parte emocional:hormônios afetam a estabilidade emocional, gerando muita 
insegurança. 
Parte familiar: a maioria dos adultos não sabe lidar adequadamente com adolescentes. 
Pais e irmãos têm seus próprios problemas a resolver  
Tendo vivenciado outra realidade, os pais “entram em parafuso”  
Realmente, adolescentes são crescidos para certas coisas e não estão prontos, 
maduros, para tantas outras.  
Achar equilíbrio entre amor de firmeza é desafio constante e requer 
muito discernimento espiritual, graça e sabedoria vindos do Senhor. 
Parte social: a pressão do grupo da mesma faixa etária é muito grande Para se sentirem 
aceitos pelo grupo, Adolescentes costumam querer “fazer de tudo” . 
É aí que costumam entrar em problemas pois  
-  ainda não têm critério próprio para avaliar devidamente as influências que estão 
recebendo e a busca de afirmar sua própria identidade costumam deixar de lado os 
valores recebidos em casa. 

 
2-  Conseqüências _ quanto ao Físico: estabanados e desajeitados.  

Ênfase exagerada. Uma espinha = um furúnculo,uma tragédia! 
Extrema importância com aparência e roupas  
Quanto ao emocional: Exagerada importância aos seus sentimentos. 
Rápida variação de humor, oscilações inexplicáveis.Tudo parece estar ótimo, 
Maravilhoso mas,por insignificância, TUDO fica horrível, terrível, péssimo, uma droga! 
Quanto à família: “ Ninguém o compreende! “ acha e costuma dizer o adolescente. 
Essa fase de transição _ Crescido ou criança? o deixa “louco”. 
Sentindo-se incompreendido [ e muitas vezes, sendo mesmo]. 
Suas atitudes oscilam entre introspecção = emburrado e Agressividade = rebeldia, 
confrontação ostensiva 
Quanto à parte social _ como precisa se sentir aceito ,e quer fazer as coisas por si 
próprio= auto afirmação pensa que o melhor modo de elevar o conceito sobre si 
mesmo= auto estima sem saber que, justamente por agir em função do grupo, está 
se depreciando  
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3-  O que fazer ?  Há dois âmbitos que precisam ser abordados: internos e externos  
Interno: Conscientização, tão enfatizada em outras áreas, há grande falha nesse 
sentido em se esclarecer  ao adolescente sobre tudo o que foi referido acima  
                                    [e há muito mais! ] 
 
Externo: Instrução  é trabalho que envolve toda a família e pessoal da escola mas 
especialmente os pais precisam urgentemente de grupos de apoio nos quais serão 
instruídos como lidar devidamente com toda essa problemática 
                  - para haver soluções adequadas em vez de complicações desnecessárias. 
 
Os próprios adolescentes precisariam de grupos especiais que os ensinassem a lidar          
                 - consigo mesmos de forma madura e responsável. 

 
Conclusão:  
Especificamente, para desenvolver boa auto estima, melhorando o conceito de si esmo, é  
necessário que o adolescente  
            1 - Deixe de se comparar [ e de ser comparado ...]  
           2  - Aceite-se como ser humano normal com qualidades e defeitos  
                             [ que os adultos não se coloquem como  super  em tudo  
          3  - Desenvolva sua individualidade não pela contestação (  ‘ser do contra’) 
                 mas, sim,  pela afirmação de valores próprios   
                 # Convém ouvir o que os adultos estão  falando e pensar :  
                    Será que eles querem mandar em mim ?  Ou eles querem  o meu bem?  
             
 Na Bíblia,  Deus  mostra valores eternos, impessoais .Vc pode conferir e verificar por si mesmo   
vários tipos de escolhas e comportamentos  bem como  suas conseqüências quer aceitas ou 
não. E adverte: Se fores sábio, para ti serás_ Se escarnecedor, só tu o suportarás Pv 9.12  
 

 03  TEENS. ESCOLHAS   
 
Cada momento é uma ESCOLHA ! E a Bíblia é o Manual do Criador para fazermos BOAS 
escolhas com bons resultados e isso nos faz de fato FELIZES, o que a Bíblia chama de Bem 
aventurados * Pensar que Deus é um grande chato que não quer que vc se divirta nem tenha 
prazer de viver, é uma grande mentira, para afastar vc de Deus e das boas escolhas que farão 
vc feliz .  Está escrito que Deus... 
                 ‘abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos’ 1Tm 6.17 
 
Também está escrito : Pv 15.21 ‘A estultícia ( bobeira) é alegria para o insensato;  
                                                     - mas o homem de entendimento anda retamente’  
 
* Notem que : 
 
 1- o que ‘não pode...’ sempre parece divertido ‘Divertimento  para o insensato é  praticar a 
iniqüidade( fazer coisa errada)  mas  conduta sábia é o prazer do homem entendido’ , Pv 10.23   
 
2-   acham que transgredir as regras é excitante  
 
3-  ultrapassar limites dá sensação de liberdade, de poder, de auto afirmação  

*Também pensam que cumprir deveres, trabalhar, estudar, fazer o certo só se faz 
obrigado: é considerado careta, chatice_ mas tudo isso é graaande mentira !  
* O que vocês pensam de quem resolve ir na contramão: a toda velocidade, em auto 
estrada  via expressa ?     Talvez alguém diga :  - ‘ Ah! Que qui tem...’  
*E depois,  se houver um desastre ,  ferindo outras pessoas , se houver prejuízos 
materiais,  seqüelas irreversíveis e,   até mesmo,a  morte !  
             Seria: - 'Ah! que qui tem...' também ?  

 
A Bíblia mostra como viver com   Inteligência e, nesta era de tanta informação, 
é inteligente ler a Bíblia para saber fazer escolhas que levem à verdadeira felicidade,  
em vez de viver sem usar a inteligência , fazendo como todo mundo, gente inconseqüente , 
que acaba sofrendo e fazendo outros sofrer _ Você nasceu no Tempo para escolher :  
 
- E suas escolhas, hoje, têm conseqüências eternas ! * Fale conosco para saber mais .. 
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  Não se pode viver pela cabeça dos outros, muito menos quando se é adolescente   
     Como ter  certeza de que um critério  é certo ou errado, bom ou mal ?  Pela Bíblia 
 Especialmente,   o livro de Provérbios   foi escrito para mostrar  critérios  sobre o que dá certo 
e o que traz maus resultados. Lendo Provérbios, vc fica sabendo como fazer boas escolhas e as 
conseqüências das más escolhas.   Poderá decidir por si mesmo, sob a orientação de Deus_ 
que sabe melhor do que qualquer pessoa_  Não vai viver sua vida  levado pela cabeça de outros 
 
 Gente que faz coisas erradas, nunca querem  agir sozinhos: querem levar consigo  uns 
bobocas que os admiram pela ousadia deles.   Pv 1.10 
 >  Filho meu, se os  pecadores  ( com  conversa doce)  te quiserem seduzir, não consintas’. 
 
  Os princípios físicos ( Química, Física) ilustram princípios espirituais : põe açúcar_ adoça. Põe 
sal, fica salgado . Planta, colhe exatamente o que plantou. Põe no fogo, aquece  e até queima.  
Põe no frezzer ,congela.   
         Existimos em um sistema de escolhas conseqüentes: a cada escolha segue uma 
devida conseqüência. Lendo o livro de Provérbios saberá fazer boas escolhas. 
      Deus vê seu coração inclinado  a seguir Suas diretrizes e irá conduzir e abençoar vc. 
  
Pv 9.12 Se fores sábio, para ti mesmo o serás;  
                 - e, se fores escarnecedor:  - Exagero!   Não tem nada de mais... Bobagem!  
                   -  tu só o  suportarás . 
 

04   SOBRE   SEXO 
 
Exatamente isso  que a mídia está forçando as pessoas a aceitarem como normal, natural,  
é o que vai na contra mão do natural: Ah’ que qui tem...’ e quem quer andar certo, enfrenta 
oposição, gozação, rejeição mas por trás desses conceitos na contra mão só existe morte ! 
Mesmo que não seja morte física, acaba com a vida de quem anda na contramão : 
              Essa  é a sua escolha ?  
 

OUSAR _ por um momento, e passar o resto da vida arcando com a conseqüência 
de escolhas que pareciam -‘ um barato’ mas que acabaram com você ?  

 
Deus criou homem e mulher justamente para o ato sexual: não criou dois homens, nem duas 
mulheres, mas, sim, um homem e uma mulher  como meio de preservação da espécie 
humana, Deus criou o ato sexual como figura do que haverá no céu entre Cristo e a igreja _  
 
O que as pessoas não sabem é que Deus  normatizou a prática  do sexo instituindo o 
casamento como meio de proteção física e emocional da espécie humana : veja quantos 
desvios psicológicos e emocionais em pessoas vindas de lares desestruturados.  
 
‘ deixe o HOMEM pai e mãe, e una-se à sua mulher, e serão ambos uma carne ’ Gn 2. 24       
              Dão os fundamentos de um casamento de acordo com a vontade de Deus: 
   
 VEJA AS  BOAS CONDIÇÕES PARA  CASAR e CONFIRA  COM A SUA REALIDADE :   
1- Homens: capazes de sustentar a família com dignidade _ precisa estudar, se preparar !  
 
2- maduros psicológicamente, capazes de liderar com sabedoria: precisa se preparar, 
                                                     >  precisa se conhecer, tratar seus traumas,  
3  o homem precisa estar disposto a abrir mão de seu machismo egoísta: 
    amar como Cristo amou à igreja , Ef 5.25... é vir ao encontro das necessidades básicas da         
                                                               mulher que são afeto, honra, cuidado, sustento, apoio,  

Estar disposto a unir-se à mulher, sendo companheiro, não ‘do contra’  
Estar disposto a assumir compromisso público de fidelidade  
Estar disposto e presente quando e como ela precisar dele !  
# onde estava Adão quando a serpente falou com Eva ?  
A função do namoro é ver se há compatibilidade : 
- um mínimo de condições básicas para que a união venha a dar certo :  
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1º. DEUS _ Não há comunhão entre luz e trevas: busque parceiro cristão. 
                    Ore, pedindo orientação + direção + confirmação 
                   Só Deus vê o coração  
2- FAMÌLIA _ educação , nível social, cultural, costumes:  
                       Rapazes  : ela fica igual à mãe, ao ficar velha !  
                      Moças: veja como o rapaz trata a mãe dele !  
3- INDIVIDUAL : há respeito? educação? mesmos interesses?mesmos valores? 
              Tudo isso vai pesar a favor ou contra a um casamento estável e bem sucedido que,  

mesmo com tudo a favor, ainda assim é um sufoco levar a vida em comum numa boa !  
 
só  ENTÃO DEUS DIZ : SERÃO UMA só CARNE:  
              isso é sexo responsável, dentro do casamento !  
 
Sexo responsável: aqui estão os princípios básicos de relação sexual que levam à 
felicidade , e não apenas a um momento de prazer que pode levar a uma gravidez 
indesejada, acabar com a vida de adolescentes, principalmente da mulher. E fazer um 
inocente nenê vir a  sofrer por causa de uma escolha insensata e que nem foi a dele ! –x- 

 

05  PASSEIOS COM ADOLESCENTES  (dicas práticas a líderes)   

Critérios aos adolescentes para ver se seus líderes são responsáveis 
  - ou  pontos  importantes a serem observados em qualquer saída,  
           - porque vc  já  não  é mais criança.  

 Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convém _ 
    ( especialmente a líderes de adolescentes ou aos adultos ) 1 Co 6.12 
 
Uma prosinha sobre detalhes ao se fazer  saídas  das com adolescentes:  
 
1 PLANEJAMENTO  
 
1.1  quanto à saída em si: onde, quanto custa, como vai e volta, dia, horário, etc... 
         Comunicar pastor ou outro responsável pela igreja. 
 
1.2    Quanto aos pais _ autorização por escrito, especialmente, em caso de viagens  
                 _ dar todos os detalhes antes  
                 _ dizer aos adolescentes que esperem a autorização dos pais, 
 
1.3  quanto aos TEENS _  dizer O QUE LEVAR : roupas, lanches,dinheiro, boné,etc 

                               Ex: Protetor solar  ( o líder pode ter para todos)  
_ dizer o que não convém levar, cf o caso Ex Biquinis,  
_ explicar a expectativa de comportamento deles.  
            # verificar se estão dispostos a se agirem com responsabilidade  
_ cada um levar dados de parentes: endereços, telefones, a quem avisar  

 
Líderes precisam estar atentos sobre 
            _ ter para si uma lista de telefones e endereços úteis e de emergência 
                            ( prevenir é melhor...)  

_ informar-se antes sobre roteiros e conduções a tomar, tempo que leva para ir e voltar 
                horários de ônibus e trens... 
_ ter um kit de urgência: aspirina, band aid, absorventes, linha e                 
               agulha, alfinetes,  
                protetor solar ( se for o caso) fita adesiva, etc... 

2- AO SAIR : 
 
2.1   DEIXAR ALGUÉM DA IGREJA AVISADO SOBRE OS DETALHES DA SAÍDA: 

- se for por escrito, é melhor: constar número de celular para emergências... 
Detalhar: vamos em tal lugar, em tal condução, ver tal peça ou tal filme, em tal teatro ou 
cinema, Sessão das .... às ...horas. Depois vamos lanchar em tal lugar  
- com previsão de volta ás ...h.  
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2.2    Citar aos pais o nome do o RESPONSÁVEL:  
            - quem fica com eles no evento, e quem vai levar e trazer  
                                                                ( no CARRO de quem, se for o caso )  

Instruir o adolescentes sobre todos esses dados a fim de passá-los aos pais,  
_ perguntar   aos pais SE  podem  ir ( pedir autorização por escrito)   

 
2.3   EM CASO DE IMPREVISTOS : ter o telefone de alguém da igreja 
                                                         - que esteja disposto   a avisar aos pais,se necessário !  
 

Uma atitude vale mais do que mil palavras_  
’até a criança se dá a conhecer por seus atos’ Pv 20.11 
Não adianta falar...Líderes precisam ter  atitudes exemplares, especialmente líderes de 
adolescentes, que vão reforçar a importância do respeito aos pais, tendo respeito por eles  
                   ex: falaram com seus pais, o que eles disseram... 
 

Quanto às normas de segurança, 
 pais e líderes precisam estar unânimes em criar nos adolescentes bons hábitos de segurança e 
de dizer exatamente   onde vai, com quem, fazer o quê... # prevenindo possíveis danos futuros. 
com tudo isso, ainda muita coisa desagradável pode ocorrer, mesmo nas igrejas, entre cristãos  
 

*IMAGINE A CENA: pais descabelados por não saberem onde os filhos estão e, ao chegar, 
eles dizem com cara lavada: - ‘ Saí com o pessoal da igreja !’  
                                                 - quem será o maior irresponsável ? –x-  
 

06    LIBERAIS : RADICAIS sem LIMITES  
 
Reclamação comum dos liberais_ pessoas avessas a limites bem definidos e fixados_ 
contra os ortodoxos _ gente que gosta de seguir as regras à risca...  
é que são muito RADICAIS  
 
O ser humano , em geral , tem a característica de emitir opiniões pessoais como sendo     
    AXIOMAS _ definições sem nenhuma possibilidade de demonstração lógica 
           _ e que, como tal, devem ser aceitos ex: - é isso aí, pronto, acabou !  
                      - Eu falei, ‘tá falado, sem chance de argumentação 
 Obs: adolescentes reclamam dos pai mas agem igualzinho a eles, ao contrário !!! 
                     -  Querem porque querem, e pronto!   
 
# o teorema de Pitágoras , fundamento de todo o raciocínio matemático, é o único teorema não 
demonstrável: sua definição precisa ser aceita como verdade absoluta  
o teorema de Pitágoras é um axioma  
 
As coisas da vida prática servem de ilustração para demonstrar verdades filosóficas 
- sendo filosofia o conjunto de valores e normas que definem um modo de viver  
 
Na questão de limites: Como seria a vida se...não houvessem LIMITES ? 
                        Ruas limitam e definem o trânsito das pessoas de um lugar ao outro  
                         Placas de trânsito limitam ainda mais o tráfego de automóveis  
Faixas pintadas no chão limitam e orientam o espaço onde os carros podem transitar  
 
Esses limites e indicações são necessários para evitar acidentes, colisões com prejuízos 
materiais, ferimentos e,  até,  morte. Limites organizam o fluxo seja dos veículos, seja dos 
relacionamentos.   
 
Cercas de metal muito resistente são colocadas nas estradas como aviso e proteção em lugares 
onde costumam ocorrer acidentes ou à beira de precipícios,ex: via Anchieta 
 
Grades são colocadas em janelas de apartamentos onde moram crianças pequenas  
- ainda sem noção do perigo que é cair de uma janela ... 
 

CERCAS também servem para definir os limites de sua propriedade  
                 - como proteção de seu patrimônio e de sua privacidade. 
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                 Cercas só incomodam aos ladrões: nenhuma visitante amigo reclama da cerca !  
 

Transpondo para a questão de   LIBERAIS    vs    RADICAIS : 
  é como se os LIBERAIS fossem apagando, aos poucos, todos os sinais convencionais       
    - que limitam e definem o ‘trânsito ‘ da vida das pessoas _ 
       -  pois ninguém vive só, numa ilha isolada.  

 

Limites e restrições são necessárias para evitar acidentes e  
          -só restringem aos que querem transitar para além desses limites  
# imagine o perigo para si e para os outros,- alguém dirigir ‘costurando ‘ em via de acesso rápido  
assim, liberais : defendem a liberdade de dirigir suas vidas como querem, sem observar sinais 
convencionados que existem para a segurança de TODOS, inclusive a deles  

#  imagine dirigir em São Paulo sem observar os semáforos :  
       ex:- Estou com pressa, não vou parar nesse sinal  
- é nessa infração que pode causar danos a si e a outros  
 
ou: - Nunca paro nesse farol e nunca tive problemas... Até que um dia, venha um carro 
na outra mão_ e aí ??? Como desfazer um desastre ocorrido ?  

 
Está escrito: Pv 22.28 Não removas os limites antigos que teus pais fixaram. 
                     Pv 23.10 Não remova s os limites antigos; nem entres nos campos dos órfãos’  
 
A adolescência se caracteriza por atitude de rebeldia contra as convenções sociais:  
- Ah! que qui tem ... dizem, com boca mole !      #  e há os que nunca crescem... 
        Tem que... muitos estão sofrendo as tristes conseqüências de desastres que poderiam ter 
sido evitados caso   observassem os limites convencionais  
 
Antes de se rebelar contra algum limite convencional   considere   que foi colocado como    
            -  proteção a si / a outros e pergunte-se : - Por que... me incomoda ?  
            # de que modo essa norma limita suas intenções? Convém fazer isso, o que quer?  
1Co 6.12  Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm... mas eu não me 
deixarei dominar por nenhuma delas.... mas nem todas as coisas edificam ‘ –x- 
 

07     NÃO HÁ VITÓRIA SEM LUTA 
 
 DIREÇÕES  para adolescentes   mas a diretriz da Palavra é boa para todos  
  
extr: série 'Dando direção à sua vida',  Fran e Jill Scracca  >  Ed VIDA     

Títulos: Boas Novas...Cada coisa em seu lugar...Vitória...Cristão explosivo  
              ( material antigo:  convém verificar se ainda está sendo impresso )   
 
resumo: 

  NÃO HÁ VITÓRIA SEM LUTA _  série:   dando direção à sua vida  
                                                                                Fran e Jill Scracca   Ed vida   
 
 

1-  o que se ‘deveria’ ou ‘não’ fazer...   
        1.1  Fariseus eram expert’s  em dizer   o que  fazer... 
                 - Estavam irados com Jesus,   João 5.8-16 e Lucas 14.1-4 
                     - Pensavam agradar a Deus com a vida que levavam, 
                           -  eram justos aos próprios olhos  Lc 18.9-12   
        1.2     Jesus diz o que agrada a Deus: João 14.21,  23-24  
        
        1.3    O que  isso significa para você ?  

     -  RAZÕES PARA AGRADAR A Deus : 
       O que os  fariseus ‘acham’... ter uma vida de aparente religiosidade 
       O que Deus diz em Sua Palavra,  ‘ Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! porque dais o 
dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na 
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lei, a saber, a justiça, a [misericórdia] e a fé; estas coisas, porém, devíeis fazer, sem omitir 
aquelas. ‘Mt 23.23   
‘ Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça 
à voz do Senhor? Eis que o [obedecer] é melhor do que o sacrificar, e o atender, do que a 
gordura de carneiros’   1Samuel 15.22 
 

2-     aja com sinceridade ( sobre tentação) Tiago 3.13,14-15  
                       2Co 2.11 Dt 13.6-7 Pv 24.1  
           2.1    a Bíblia fala de pessoas que tentam os outros, Mt 18.6-7  
           2.2    o diabo anda em redor buscando a quem tragar , 1 Pedro 5.8  
                              -  o objetivo do diabo  é só roubar, matar, destruir  João 10 
                              -  quer nos empurrar com força para fazer cair feio, mesmo!  Sl 118  
           2.3      Deus diz que somos tentados pela nossa própria natureza decaída , 1 Co 10.13  
           2.4       Jesus, em tudo foi tentado, como homem mas  não pecou , Hb .4.14-16 
                                                 - e pode ajudar os que são tentados,  Hb 2.18  
           2.5   Princípios fundamentais  
                     i )   orar_  prevenindo tentações:  não nos deixe entrar... cair  
                     ii )  não se achar impecável : em pé, veja não caia  
                    iii )  confie em Jesus não em si mesmo:  tudo posso nAquele que me fortalece  

                   > É  poderoso para me guardar de tropeçar... 
 
Atitudes práticas:  >  previna-se: conheça seu limite, peça força, 
                                >   afaste-se... fuja !  
                                >   decore a Palavra  
                                >  terminar  relacionamentos que levem à tentação 
Exemplo  1   Jesus Mateus 4.1-4 Princípio  ‘está escrito...’ faz o diabo fugir   
                2    Israel   Dt 13,6-10 “”””” .............. 
                3   José     Gn 39.1-12 “”””” ............. 
                4    Apóstolos  Lc 22.39-40 “””””” ……….. 
 
Examine-se o homem… quais as Fontes de suas tentação?  
                                         Quais princípios as solucionam ?  
 guardo no coração a Tua palavra para não pecar contra Ti ...Sl 119...  
            ler  e decorar   2Tm 2.22   e 1 Co 10.13 
 

3-   Papéis de Deus: Juiz e Pai   Hb 12.23 Rm 14.10 Mt 7.1 Rm 8.15  

             Como conciliar esses dois papéis?    Rm 8.30, 31-34 e 38-39  
 
Situação da Humanidade:  Rm 3.23 
           ‘ todos pecaram e [destituídos] estão da glória de Deus 
 
Como Juiz, Deus aplica a sentença: ‘a alma que pecar, essa morrerá’  Ezeq  18.20  
  
Na Sua misericórdia: a Jesus _ ‘  Deus propôs como  propiciação , pela fé, no seu sangue, para 
demonstração da sua justiça por ter ele na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora 
cometidos  ( Rm 3.25)     Justificados pois temos paz com Deus Rm 5.1  
 
‘João 1.12   a todos quantos o [receberam],  deu-lhes o poder de serem feitos  filhos de Deus                        
                            a saber: aos que crêem no seu nome’  
Senhor_  o Senhor do Universo para ser obedecido  :’ foi para isto mesmo que Cristo morreu e  
                  tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de  vivos’  Rm 14.9 
Jesus _ é o  nome da pessoa  perfeitamente humano mas sem ser pecador, pois gerado pelo   
               próprio Deus _  Jesus  morreu na cruz e  Seu sangue é o preço de nosso resgate  
Cristo _ o prometido desde Gênesis 3.15 e enviado na plenitude do tempo, Gal 4.4  
               > para destruir o diabo : Jesus, ‘, tendo despojado os principados e potestades, 
              os publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz’   Cl 2.15 
               ‘  
Então: podemos nos encontrar com Deus como  Pai   ler a parábola do filho pródigo Lc 15,11-24  
 
Admite, vai... confessa 1 João 1.7 a 9  
 
‘guardo no coração a Tua Palavra...Sl 119 .......... Isaías 59.2 
                                                              1Jo 1.9 e       Isaías 1.18-19  
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4-   DECISÃO DIFÍCIL    
Minha condição  : dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da herança dos 
santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho 
amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados’   Coloss  1.13-14 e 22  
 
Como obteve essa condição? ‘ a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na 
incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos; 
Cl 2.14 e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual 
nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz’     Cl 2.13 -14  
 
Credor incompassivo: personagem 1º REI  
                                                               2  devedor perdoado de grande dívida. ...  
                                                               3   não perdoa  a quem lhe deve  pequena quantia    
Então o rei mandar prender  aquele que não perdoou como foi perdoado _  Mt 18.21 – 35  
          
 PERDOAR : é abrir mão ... do direito de ficar com raiva, é sofrer o dano  
         # dez mil talentos é uma fortuna... cem denários é quantia bem pequena  
           > ‘guardo no coração a Tua Palavra ‘...Sl 119  >  Ef 4.30 – 32  > Lc 17.4  
 

5-    ‘GUARDE SEU REVOLVER !’  
Exemplo : José Gn 37 -50  
                   Vendido pelos irmãos, veio a ser grande no Egito.  
                   Toda a família desce ao Egito por causa da fome. 
                   Depois da morte do pai, os irmãos temem a  vingança de  José  
                   Ensino:     quem faz o mal vive com medo, Gn 50.15  
 
#  Mas José aprendera a perdoar  
    Nota-se o processo através dos  nome que deu a seus filhos : Gn 41.50 
     Manassés : Deus me fez esquecer  de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. 
     Efraim :  Deus me fez crescer na terra da minha aflição  
 
Atitude:  vós intentastes mal, mas  Deus transformou em bem’  Gn 50.21  
 
Ensino de Jesus: Mt 26.50-53 e Lc 23.32-34  
 
Confiando na atribuição de Deus : juiz por direito Tg ........ Sl ............. 
 
quando injustiçado:  gabarito = atitude exemplara ser seguida à risca:  
 > ‘Julgue o Senhor entre mim e ti.. Gn 16.5 
      - mas a minha mão não será contra ti ‘ 1 Sm  24.12 
 
‘guardo no coração a Tua Palavra...Sl 119 ..........   Lc 23.34 e Cl 3.13  
 
Essencial: ao orar , perdoa ! Mc 11.25  
                    Perdoar os  inimigos, orar pelos que te perseguem’  Mt 5.44 
 
 

08    ESCONDIDO DE DEUS  

‘Em geral, esperamos que Deus Se revele a nós de modo claro, ousado e que não deixe 
nenhuma dúvida’.                  extr pg 42                Ler 1Reis 19.11-13 
       ‘Elias estava  escondido na caverna, QUERIA SE ESCONDER DE DEUS  ’   
        # o que faz vc querer se esconder de Deus?   
        ou vc quer fazer algo que sabe ser errado  e quer fazer assim mesmo,  ou  
          -   vc está ressentido com Deus por algum motivo. 
 
> Sonde seu coração.Deus já sabe o que há em seu coração  mas, por causa do livre arbítrio,     
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   é preciso que vc se aproxime de Deus e conte toda a verdade, sem meias palavras.  
                     Ele já sabe, lembra?  
 
Deus diz a vc o que disse a Elias (tudo o que está escrito na Bíblia é o que Deus quer  lhe fazer) 
-  ‘ Vem cá fora, e põe-te no monte perante o Senhor: E eis que o Senhor passou; 
-  e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor,   
      - porém o Senhor não estava no vento’  #  a presença do Senhor é espantosa e, um dia, 
os homens clamarão para que os montes os encubra de Sua presença ... Apoc 6.16 > Lc 23.30 
 
 ‘e depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto’ # a voz do 
Senhor é majestosa, faz parir as  cervas, e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz: 
Glória!  ( Sl 29.9 )  ‘os montes se derretem como era  na presença do Senhor’ Sl 97.5 
 
 ‘e depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo’ # fogo remete ao 
juízo de Deus. Mesmo os salvos, passarão pelo Tribunal de Cristo  ( 1 Co 3.11-15) para  avaliar 
suas obras depois que aceitou Jesus 3’ a obra de cada um se manifestará; na verdade, o Dia a 
declarará, porque pelo fogo será descoberta; e o fogo provará qual seja a obra de cada um’  ... 
Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento; mas o tal será salvo, todavia como pelo 
fogo. 1 Cor. 3:15 ... 
 
 
e ainda depois do fogo uma voz mansa e delicada.  E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com 
a capa e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz, que dizia: 
- ‘ Que fazes aqui, Elias? ‘  # o que atrai o homem a Deus, nesse tempo da graça, é que Deus 
pode falar ao homem com misericórdia  pois o juízo dos seus pecados caiu sobre Jesus , ao 
morrer na cruz. Jesus morreu por todos, mas cada um precisa crer, querer ser salvo; e pedir. 
 
 
1- o que Deus usou?  voz mansa  . O que Deus  não  usou:  furacão, terremoto  e fogo  
                 # Deus mostra,pela Palavra, conceitos e valores impessoais:   
                    - Não diz só para contrariar, vc, querido  adolescente.  
                      -  Sabendo onde vai dar,  Deus Se revela para  livrar vc de sofrimentos  futuros.  
 
2- Romanos 2.15   pode corresponder à resposta da pergunta anterior 
     ‘ mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua      
consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os)  no dia em 
que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho’ 
                    # bem no fundo do coração, cada um sabe se é certo ou errado. 
                        A questão é querer fazer o certo  havendo  forte atração ao errado.   
 
3-- o que alguns cristãos haviam rejeitado? 1Tm 1.19 ‘  conservando a fé, e uma 
   >  boa consciência, a qual alguns havendo rejeitado, naufragando no tocante à fé; 

                  # a aceitação do grupo é importante ao adolescente que, na maioria das vezes,  se 
deixa guiar justamente pelos  desencaminhados dos bons costumes.  
                            Acham caretice fazer o certo  !  
 
4-  qual foi o resultado ?   naufragando no tocante à fé  ( se ferraram: mas não foi na hora ! ) 
      #  o diabo,por trás de tudo, ‘dá linha até o peixe ficar cansado e pensar levar vantagem’:   
           - depois puxa com força e o resultado  é morte certa. 
 
5- atitude de Paulo, Atos 24. 15 - 16 Porque Paulo disse ‘procuro’  
                                                          Paulo menciona ‘Deus’ e ‘os homens’  
‘Tendo esperança em Deus... que há de haver ressurreição tanto dos justos como dos injustos. 
Por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensas diante de Deus e dos homens’. 
     # diante de Deus,pois, afinal, só a  Ele  , um dia, todos vamos dar contas de nossos atos  
                                                                                                    ler Hb 4.12-13 
        Diante dos homens, pois: não se iludam: o companheiro  no mal é o primeiro a ferrar vc 
                                                - andando com mau elemento, pensam  ser vc   da mesma laia 
                                                - e a  fama de mau elemento ou mau caráter fica nas suas costas 
                                                -  um dia, pode pesar contra vc na escola  ou  emprego 
Tarefa:   
1- Alistar pecados contra Deus e contra os homens   
               Resuma o que descobriu a respeito da consciência  
               Em que áreas você tem rejeitado a voz da consciência ?  
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    1.1   Há o que precisa ser consertado e o que é melhor deixar como está. 
> convém conversar com cristão maduro e confiável ,   Ec 4.9,10,12 
       O autor chama de ‘consciência de apoio’     pg 45  
 
    1.2     Há coisas que precisam de restituição: fale pessoalmente  
‘melhor amarelo por um tempo do que vermelho por toda a Eternidade’ RRS  
 
    1.3   Sempre, o melhor caminho é orar e buscar orientação na Palavra    
             ‘guardo no coração a Tua Palavra...Sl 119 ..........   Atos 24.16 e 1Tm 1.19  
 
2-  Conversando: qual a relação entre  Lucas 22.47 - 48 ( falsa bondade com os pobres)  
                                                                                                       - ganância financeira ) 
 João 12.1-6 Ao ver Maria ungindo os pés de Jesus com óleo caríssimo, Judas disse:  

Jo 12.5 Por que não se vendeu este bálsamo por trezentos denários e não se deu aos pobres? 
 
Lc 22.47-48  ‘ Judas, um dos doze... chegou-se a Jesus para o beijar.Jesus, porém, lhe disse:   
                         - Judas, com um beijo trais o Filho do homem?’  
                      #   Falsidade  e ganância  exacerbadas levam a trair Jesus 
                            Um pequeno desvio hoje, pode levar a um grande crime mais tarde.  
 R- qual sua resposta... 
 
3-  Atitude própria de cristão em situações comuns no mundo:  
      mentir ao telefone, encobrir falta de alguém, copiar dos outros ( cola)  
          Calar ao ver roubar, excesso de velocidade, bebida para menores  
 
Reflexão:   Algo pode ser pecado para uns cristãos e para outros, NÂO ?   fim rv t 
 

 09    QUEM  SOMOS  EM  CRISTO cf carta aos Efésios 
Ler  as referências em seu contexto 

 Copiar um ou mais versículos por dia, meditando no que significam: 
 

 Cap 1  Abençoados _ 1. 3                    Eleitos _  1.4          Adotados _ 1. 5                              
     Agradáveis a Deus_  1. 6           Redimidos_            pecados remidos, 1.7   

           Feitos  herança _  1.11              Selados com o Espírito Santo _1.13        
           Poder de Deus operante  em nós _1.19                  
 
Cap 2.   Vivificados_   2.1, 5             Ressuscitados   2.6     Agraciados  2. 7                                 
  Deus tem um plano _ 2.10      Aproximados a Deus _ 2.13      
            Reconciliados _   2.16             Temos acesso ao Pai _ 2.18      
            Cidadãos dos céus _ 2.19         Somos da família de Deus_ 2.19 

      Crescemos,  edificados pelo Espírito  Santo _   2.21, 22  
      Edificados pelo Esp Santo  

 
 Cap 3   Participantes da promessa _ 3. 6 

     Temos ousadia para  entrar no santuário Ef 3.12,   Hb  10.19   
     Temos o nome da família _3.15 

           Corroborados com poder pelo Espírito Santo no homem interior, 3.16 
 
Cap  4  Recebemos dons para edificação do corpo_ 4.11,12 
           Somos célula do corpo de Cristo _   4.16      
 
Cap  6  Fortalecei-vos  no Senhor e na força do Seu poder,  6.10   
 
Por causa de todos esses FATOS ESPIRITUAIS  que se tornaram realidade para você 
-  em Cristo -   quando nasceu de novo, ao aceitar Jesus como Salvador e Senhor...  
a partir do cap 4  da carta aos Efésios , Paulo passa a mostrar como se deve ANDAR   
de modo digno dessa nova posição: Não somos mais  como qualquer outra pessoa 
deste mundo. Somos especiais ... somos filhos de Deus !   
            Pertencemos a uma família celestial, temos um nome a zelar.   
Quando “cai a ficha” sobre a grandiosidade espiritual do que é  SER  feito filho de 
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Deus  ( João 1.12) a  conseqüência  é  uma enorme revolução em nosso modo de  
SER  e  de  VIVER . Você  já  experimentou  essa  transformação  em  seu  viver  ? 
 
A Bíblia também mostra o que éramos antes, mas agora somos filhos de Deus e  
as coisas são diferentes:  
             ANTES ...                           MAS AGORA : 

Outrora  éreis trevas.........               - mas agora, sois  luz   no Senhor  Ef  5. 8       
                                                      - Cristo é engrandecido no meu corpo  Fp  1.20 
Estranhos, inimigos de Deus...          - mas agora,  vos   reconciliou... Cl  1.21, 2.13  
Mortos nos seus pecados.....             - agora, perdoados,  vivificados,               _    
                                                         >Portanto, buscai, pensai, mortificai _ Cl  3.1 
Outrora andastes em...                     - mas agora,  despojai-vos ( disso tudo) Cl 3.8 
Noutro tempo ele te foi inútil,..         - mas agora é útil  a mim e a ti _Fm  11 

                                                        [ mudança   evidente ] 
noutro tempo não éreis povo. ..          - mas agora, sois  povo de Deus,  1 Pe 2.10  
não tínheis alcançado misericórdia...  -  mas agora, alcançastes misericórdia 

                                                 - sois geração eleita,   sacerdócio real, 
                                                 - nação santa,   povo adquirido   
                  Para  anunciar as grandezas dAquele que vos chamou 
                   das trevas... para Sua maravilhosa luz _  1 Pe  2.  9 

 éreis desgarrados...  
                      ( agora)  tendes voltado ao Pastor e Bispo de vossas  almas  2.25 
 

Que diferença Jesus tem feito na sua vida, HOJE ?  
Fim 09 

 

10  o Evangelho de Microsoft   
 
      Nessa  era informatizada, ficou mais fácil entender a mensagem do Evangelho . 
Quando Jesus disse : João 14:6 
     ‘Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim’ 
 expressou-Se em linguagem bem compreensível na época não poderia dizer:  
>   Eu sou ‘a senha’ que dá acesso a Pai, sem Mim ninguém entra na presença de Deus’  
 
#  Certa vez, lá estava eu ..a máquina do banco, o cartão magnético e... a senha: qual era 
mesmo?  Lembrava ter um 3, depois 8  e ,afinal... 6 ou 9 ( bolinha para cima ou bolinha para 
baixo?)   Não deu outra: bloqueou tudo e eu tive de ir até ao banco para implantar nova senha 
Só eu poderia fazê-lo. Ninguém poderia ir por  mim... Cliquei os números na maquininha e ... 
pronto: estava feito. . Não entendi nada do que aconteceu  dentro da máquina  mas senha 
estava implantada. Depois, deu certo: posso pegar dinheiro em qualquer lugar com aquela 
senha: não outra.  
 
Assim,aceitar Jesus é um ato de fé no que  Deus diz na Bíblia , muito mais confiável do que o 
caixa do banco que não  conhecia e nunca mais vou ver.Mas a senha funciona até hoje.  Deus 
diz:’ Eu velo sobre a Minha palavra para a cumprir’ Jr 1.12 
 
>SEM A SENHA CORRETA, CORRETÍSSIMA, NÃO ENTRA NO  PROGRAMA: ESTÁ FORA!  
#  eu e a novela do computer na minha vida: precisava entrar no provedor do site que 
administro.Pedia login e senha. OK . Eu sabia.  Digitava e nada. Vinha a mensagem de erro. 
Tentei outra senha que costumo usar. Vinha mensagem de erro. Eu me sinto a pior pessoa do 
mundo,  injustiçada, perseguida... como não deixa eu entrar no meu próprio site  ????? 
           Já passaram por isso?  Depois do trabalhão e tempão que leva pedir que me enviassem 
a minha senha  , chegou pelo meu email.  
 
Outra vez, eu queria mudar  algo na configuração da página: digitava e nada... tentava outra vez, 
e nada... Até que alguém falou: precisa por  vírgula em vez de ponto. Fiz e deu certo . UAU ! 
      Esse  Microsoft está mandando até nos pontos e vírgulas da minha vida...  
Se não faz como  ele configurou, não tem choro nem vela, não consegue fazer... seja quem for,  
o rei da Inglaterra ou o mendigo da rua. É para todos, sem distinção de pessoa. 
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      Todas as pessoas do mundo inteiro obedecem ao Bill Clinton,  
      - ou a qualquer assessor dele, que nunca saberemos quem é, e que programou  aquilo  
 
   Assim, Deus dá  as diretrizes para boas escolhas com bons resultados e as pessoa não 
querem se sujeitar a fazer como Deus diz... mas obedecem nos mínimos detalhes às exigências 
de um homem, mero mortal, desconhecido, que nem liga se me ferra ou não.   
 
 Eu e o computer é um caso sério. Aconteceu  de eu  precisar  entrar no site de um consulado : 
queriam a senha... mas cada vez vinha uma  exigência: tantas letras...  Depois precisava de 
letras e números... Depois precisava de, pelo menos UMA letra maiúscula... finalmente, depois 
de tantas tentativas frustradas,  acertei conforme o que eles queriam e tinham estipulado..Se 
não, estava fora. Não conseguiria entrar.  
         Assim Deus  tem o céu configurado de acordo com Sua Santidade e Justiça. 
Quem não se adequar ao programa ‘de Deus’ está fora. Deus deixou tudo bem explicadinho  na 
Bíblia  . Não era como aquele consulado que ficava fazendo uma exigência após  cada minha 
tentativa frustrada.  
           
 Um dia, quem não configurou sua vida de acordo com o programa ‘de Deus’ também ficará fora:  
15 Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, e todo o que 

ama e pratica a mentira. 16 Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor 

das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã’  
           E não  é qualquer  um quem diz, é Jesus _  o Soberano do Universo que tem o nome 
sobre todo o nome ( Ef 1.20-22  Hb 1.2-3) que tem direito de reinar na Terra por ser da 
descendência de Davi  ( ah! Não é por  Ele ser Deus que faz as coisas como bem  quer: Ele 
mesmo age de acordo com as regras  estipuladas) e é Senhor ( Kyriós) : ‘porquanto foi por este 

motivo que Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor tanto de vivos quanto de mortos’ Rm 14.9 

                  “Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.’ Mt 28.18 
   
  O pior do inferno será constatar que se foi para lá por suas próprias escolhas na teimosia de 
faze com bem entendia, de não querer se sujeitar a Deus, mas se sujeitava em tudo à Microsoft   
 
  Se lê  este artigo, saiba que Deus ama vc e que tê-lo no céu por toda a Eternidade , mas é vc  
quem decide. Por enquanto. 
 
 Haverá um dia, um momento solenissimo, em que ; Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à 
mais elevada posição e lhe deu o Nome que está acima de qualquer outro nome; 10para que ao Nome de 
Jesus se dobre todo joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, 11e toda a língua confesse que 
Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai’  Fp 2.9   
 
                          Desse momento ninguém escapará: vc estará lá, sem dúvida.. 
                          >  Espero que tenha escolhido ficar  ao lado de Deus.   
                                                NOS VEMOS LÁ...  –X- 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fim –x- 
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