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APRESENTAÇÃO
Queridos professores e líderes de adolescentes,
Que alegria entregar a terceira versão do material para a Semana 

Santa de Adolescentes!
Este manual foi escrito com base no manual dos adultos, mas foi 

preparado de uma forma dinâmica e contém quatro momentos espe-
ciais: Momento de Motivar, Momento de Aprender, Momento de Par-
ticipar e Momento de Compartilhar. Em cada um desses momentos, 
há reflexões e desafios especiais para que os professores dirijam as 
atividades com os adolescentes.

Agradeço imensamente ao casal ministerial, Pr. Francesco Marqui-
na e Mag. Angie Valdez de Marquina, por preparar e revisar esta joia 
preciosa.

E a vocês líderes, minha gratidão pelo apoio e dedicação ao Ministé-
rio do Adolescente. Que o amor de Deus alcance muitos corações em 
sua igreja e região. 

Glaucia Clara Korkischko 
Diretora do Ministério do Adolescente

Divisão Sul-Americana
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PRIMEIRO DIA

VOCÊ SABE O QUE É O AMOR?
Somos dominados pelo amor que Cristo 
tem por nós [...] 2 Coríntios 5:14, NTLH.

  
MOMENTO DE MOTIVAR:

O que você mais “ama” na vida? Levante a mão e mostre uma reação 
(emoji) quem gosta de alguma das seguintes coisas:

1. Natureza
2. Férias
3. Seu animal de estimação
4. Esportes
5. Ir à escola
6. Sorvetes e sobremesas
7. Jesus

Vocês têm certeza de que “amam” a Jesus? Muitos 
de vocês levantaram a mão. Então, respondam 
para mim: Como vocês identificam alguém que ama Jesus? Quem pode me 
dizer algumas das características de alguém “apaixonado” por Jesus... 

  MOMENTO DE APRENDER: 

Mas, vocês realmente sabem o que significa o amor? Essa palavra é tão 
complexa que o dicionário a define da seguinte forma: “Grande afeição que 
une uma pessoa a outra, ou a uma coisa, e que, quando de natureza sele-
tiva e eletiva, é frequentemente acompanhada pela amizade e por afetos 
positivos”.1 É difícil de entender, não é? Além dessa definição, no mesmo 
dicionário existem outras 14 definições e diversas expressões referentes a 
palavras ou frases relacionadas com “amor”. 

Sem dúvida, os humanos não podem definir facilmente uma palavra que 
tem implicações tão profundas em tudo o que somos e fazemos. Você 

(Encoraje-os 
a participar e 

parabenize-os).
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sabia que a definição mais bonita e completa de amor é encontrada em 1 
Coríntios 13? Vamos ler juntos! Você viu que, de todas as qualidades que 
foram apresentadas, a maior de todas é o amor. No entanto, o que acaba-
mos de ler não é nada parecido com o amor que é visto diariamente, certo?

Na TV ou na internet, vemos pessoas que dizem estar completamente 
apaixonadas, mas em algumas semanas estão discutindo, se separando 
e até se agredindo. Onde ficou o amor que diziam sentir? Isso torna difícil 
ou até impossível para as pessoas pensarem que o amor pode realmente 
existir. Antes de continuar, quero que você entenda algo: as pessoas con-
fundem o amor com uma emoção. Uma emoção é temporária; é a resposta 
para algo que nos é apresentado inesperadamente na vida, por exemplo, 
sentimos medo quando um cachorro grande late para nós na rua, mas 
quando o momento passa, o medo desaparece e voltamos ao normal. Por 
isso, o amor que é mostrado nos filmes, séries, novelas, livros, teatros, etc., 
é apenas emoções passageiras e superficiais. Graças a isso, milhões de 
pessoas vivem confusas e em constante sofrimento.

Então, o que é o amor? O amor é um “princípio”. Você não vai encontrar 
essa definição em nenhum outro lugar que não seja dentro do cristianis-
mo. Sabe por quê? Porque um princípio não é passageiro, é estável no 
tempo. Um princípio não aparece da noite para o dia, mas é construído 
com muito trabalho dia após dia. Requer paciência, investimento, fé, es-
perança, confiança, amizade, equilíbrio, maturidade... Listar tudo o que é 
necessário preencheria várias páginas deste sermão, mas qual é o ponto 
principal? O amor é um princípio que podemos aprender a desenvolver so-
mente por meio de uma relação direta com Jesus. Veja o que Ellen White 
diz: “É o amor um dom precioso, que recebemos de Jesus. A afeição pura 
e santa não é sentimento, mas princípio”.2  

Por isso, somente através de uma relação direta com Jesus, poderemos 
aprender o que realmente é o amor. E como faço isso? Fácil! Estude sua 
Bíblia todos os dias. Passe tempo com Jesus estudando Sua Palavra. 
Dessa forma, você aprenderá com Jesus e terá motivos para conversar 
com Ele através da oração. E mais uma coisa: quando você passar tempo 
com Jesus e conversar com Ele, você sentirá o desejo de contar aos outros 
sobre as coisas maravilhosas que Jesus faz em sua vida e se tornará um 
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missionário de Jesus! Somente aqueles que enten-
dem o que é o amor através de Jesus são capazes de 
compartilhar Jesus com os outros.

Agora que você aprendeu que o amor é um princípio 
e que ele se desenvolve através da relação diária com 
Jesus, eu desafio você a experimentar o que o amor 
realmente significa. Você está disposto? Quantos de 
vocês querem aprender a amar e expressar o amor em 

(Faça uma 
oração especial 
e entregue as 
decisões dos 

adolescentes a 
Jesus.)

ações práticas? Levante-se, venha para a frente ou coloque uma mão de 
reação virtual (se você estiver on-line). Quero orar por você.

  MOMENTO DE PARTICIPAR: 

Agora é o momento de participarmos juntos para ver se entendemos o tema 
de hoje. Vamos fazer algumas perguntas 
e entregar um presente para aqueles que 
consigam responder corretamente.

1. O que é o amor?
a) Sentimento     b) Princípio     c) Emoção

2. O amor verdadeiro existe?
a) Sim     b) Não – Explique.

3. O que é um princípio?
a) Algo passageiro     b) Algo que se constrói com o tempo

4. Como aprendemos a amar?
a) Séries      b) Gente famosa     c) Conhecendo Jesus

5. Como conheço Jesus?
a) Bíblia     b) Oração     c) Missão     d) Todas as anteriores

6. Que papel o amor desempenha na vida de quem conhece a Jesus?

7. Como expresso que amo a Jesus aos meus amigos e familiares?

(Uma boa recomendação é que 
o professor crie um Quiz no 

Kahoot ou no Mentimeter para 
esta atividade e mais, separe 
livros, revistas, souvenirs etc., 
para entregar neste momento.)
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  MOMENTO DE COMPARTILHAR: 

Vamos fazer juntos uma última atividade e quero que você use toda a sua 
criatividade. Em uma ou mais folhas de papel e usando as suas cores 
preferidas, escreva o seguinte texto: “O verdadeiro amor vem somente de 
Jesus. Descubra lendo a Bíblia!” Faça uma selfie com seu cartaz e envie a 
5 amigos seus que ainda não sabem sobre Jesus. Convide-os a estudar a 
Bíblia. Se você quiser, publique sua foto em suas redes sociais usando as 
hashtags #JesuséAmor #AdolescentesDSA.

 NOTAS 
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SEGUNDO DIA

AMO A MINHA FAMÍLIA!
Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e 
não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa 

esquecê-lo, eu não me esquecerei de você! Isaías 49:15, NVI.

  
MOMENTO DE MOTIVAR:

Hoje vamos começar compartilhando algumas 
informações sobre a nossa família. Em uma 
folha de papel, escreva a quantidade de irmãos 
que você tem. Quem é filho único? Quem tem a 
maior quantidade de irmãos? Quem faz parte de uma família pequena? 
Quem faz parte de uma família grande? Você se dá bem com os seus 
irmãos? Sua família entende você? 

  MOMENTO DE APRENDER: 

Podemos fazer muitas escolhas na vida. Escolhemos nossas roupas, nossa 
música, nossa comida, nossos amigos, mas você já percebeu que não po-
demos escolher nossa família? Nós simplesmente somos procriados pelo 
papai e mamãe, e nascemos dentro de uma família. Você sabia que, hoje 
em dia, definir a palavra “família” é muito complicado? O dicionário primeiro 
define como: “Conjunto de pessoas, em geral ligadas por laços de paren-
tesco, que vivem sob o mesmo teto”.3 Essa definição é muito geral e pode 
significar muitas coisas nesta sociedade moderna. Além dessa definição, 
existem outras 8, e, se somarmos as definições de sociólogo, psicólogos, 
terapeutas familiares, entre outros cientistas, a quantidade de definições 
aumenta e se torna tão confusa que para entender a família precisaríamos 
ter estudo universitário superior. No entanto, a Bíblia define a família de 
uma forma muito clara e sistemática. Sem dúvida, Deus é quem conhece 
melhor a família, não é?

(Faça perguntas 
sobre como as 

famílias são 
configuradas.)
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Quando foi criado, Adão passou um tempo sozinho e percebeu que todos 
os animais estavam sempre na companhia de outro de sua mesma espé-
cie. Foi nesse momento que Deus interveio e criou Eva, pois não era bom 
que “o homem estivesse só” (tempo verbla modificado para combinar com 
o começo da frase).4 Ao ser apresentado a Eva, Adão ficou comovido e 
impactado. Foi quando Deus estabeleceu o casamento e deixou bem claro 
o que era a família. Abra sua Bíblia em Gênesis 2:24 – “Por essa razão, 
o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão 
uma só carne”. A frase “por essa razão” representa tudo que Deus havia 
feito de Gênesis 1 a 2:1, 2. Em outras palavras, significa que a primeira 
família foi unida por Deus em um mundo perfeito e preparado para sua 
felicidade máxima. Mencionar “deixará” representa um período de transi-
ção ao passar por uma fase da ida. Por essa razão, formar uma família é 
um processo importante e decisivo na vida de qualquer pessoa. Por outro 
lado, na menção de “pai e mãe”, é importante ressaltar que Adão e Eva 
não tinham pai nem mãe humanos. Interessante, não é? Desde o início, 
Deus estava lhes mostrando o modelo básico e ideal da formação familiar. 
Essa ideia é reforçada com a seguinte frase: “e se unirá à sua mulher”. Em 
outras palavras, unir-se ao seu complemento. Por essa razão, diante de 
Deus, uma família está formada unicamente por um homem e uma mulher, 
de modo que qualquer outra “forma moderna de união familiar” está fora 
do modelo divino designado para a família. Finalmente, em nossa análise, 
encontramos a expressão “se tornarão” e percebemos que está no futuro. 
Isso nos mostra que, quando uma família é formada por meio do casamen-
to, ela começa um processo de aprendizado contínuo para se tornar “uma 
só carne”. Alguns olham somente para o aspecto sexual da frase “uma 
só carne”. No entanto, vai muito além disso. Essa última frase representa 
que o amor não é uma emoção passageira, mas um processo constan-
te de aprendizado, paciência e comprometimento. Ao longo dos anos, o 
casal começa a ter objetivos comuns, propósitos comuns, planos comuns 
e se torna tão integrado que até tem emoções e sentimentos comuns. Não 
acredita em mim? Então eu pergunto: Você já viu um casal de velhinhos ca-
sados há mais de 40 ou 50 anos? Você deve ter percebido que eles pensam 
igual, andam igual e até falam igual. Quando a relação foi construída com 
amor, ambos se tornaram “uma só carne”. Interessante, não é?
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No entanto, há uma parte triste em nosso tema de hoje. Começando com a 
desobediência de Adão e Eva, o pecado só trouxe ruína, dor e sofrimento a 
todos. O pecado atingiu duramente a família que, desde nossos primeiros 
pais, começou os conflitos e brigas, e até mesmo o assassinato de um 
de seus membros. Você se lembra que Adão e Eva culpavam quem os 
fez comer da árvore? E se lembra de Caim e Abel? Triste, não é? Hoje, mi-
lhares de anos depois, vemos consequências muito tristes e lamentáveis 
que o pecado trouxe sobre as famílias. Talvez hoje eu esteja falando para 
alguém cujos pais estão se separando ou já estão divorciados. Ou talvez 
para alguém que nunca conheceu um de seus pais e foi criado por uma 
avó ou tio. Não importa em que família nascemos, devemos lembrar que 
Deus nos ama e quer o melhor para nós. Por isso, Ele disse que, ainda que 
nossa mãe se esqueça de nós, Ele nunca nos esqueceria! Acredite nisso e 
você será feliz, mesmo que seu mundo desmorone. Ame sua família! Não 
importa como eles sejam, compartilhe o amor de Deus e você verá gran-
des coisas acontecerem quando eles aceitarem Jesus como seu Salvador 
pessoal. Talvez seja difícil salvar sua família, mas 
sempre há esperança. Você pode crescer e fazer 
todas as coisas de maneira diferente. Lembre-se que, 
amando a Deus e obedecendo à Sua Palavra, você 
poderá quebrar qualquer tipo de círculo vicioso e 
poderá ter uma família feliz. Você quer ter um futuro 
feliz? Entregue sua vida a Cristo, e você verá as coisas 
maravilhosas que Ele fará por você.

  MOMENTO DE PARTICIPAR: 

Agora é o momento de participarmos juntos para ver se entendemos o 
tema de hoje. 

1. Quem foi o complemento de Adão?
a) Eva b) Um animal de estimação

2. Por que hoje é difícil definir família? Explique.

3. O que arruinou o plano perfeito de Deus?
a) Os animais b) O pecado c) O homem

(Faça uma 
oração especial 

e entregue 
as decisões a 

Jesus.)

(Separe livros, 
revistas, souvenirs, 
etc., para entregar 
neste momento.)
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4. Qual foi o pecado que trouxe a ruína da humanidade?
a) Apetite b) Desobediência

5. Jesus pode restaurar nossa família?
a) Sim b) Não, explique

6. Apesar de como sua família é, você aceita receber Jesus como seu Sal-
vador pessoal?

  MOMENTO DE COMPARTILHAR: 

Hoje você vai decorar o texto de Isaías 49:15 e escrevê-lo em pequenos 
cartões para entregar a 3 membros de sua família ou amigos que estão 
enfrentando uma situação difícil ou crise familiar. Explique o que você 
aprendeu no tema de hoje, encoraje-os e dê esperança de que Jesus pode 
ajudá-los. Ore com eles e entregue o cartão que você fez. Se for possível, 
tire uma selfie e convide-os a estudar a Bíblia. Publique sua foto em suas 
redes sociais usando as hashtags #JesuséAmor #AdolescentesDSA.

 NOTAS 
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TERCEIRO DIA

AMOR INCONDICIONAL ?
Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso 

favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8, NVI.

  
MOMENTO DE MOTIVAR:

Você já ouviu falar sobre as palavras con-
dicionais? Sabe quais são elas? As mais 
comuns são: se, como, quando, sempre, 
etc. Elas têm a função de unir duas ou mais 
orações explicando a razão ou condição 
que é necessária para que algo aconteça 
ou seja realizado. Vou dar alguns exem-
plos, e vocês me dizem se gostam ou não 
das condicionais. 

1. E vou dar a vocês uma sobremesa deliciosa... SE... limpa-
rem os banheiros da casa.

2. Você vai sair para brincar com seus amigos todos os dias... 
CONTANTO QUE...faça suas tarefas.

3. Eu vou comprar uma bicicleta nova...QUANDO... você passar 
em matemática.

4. Vamos acampar...SE...conseguirmos o dinheiro necessário.

  MOMENTO DE APRENDER: 

A maioria das pessoas não gosta de condições. No entanto, elas estão 
sempre presentes em nossas vidas. Tudo na vida tem ou vem com uma 
condição. Por exemplo: se comer comida não saudável, você terá proble-
mas de saúde; se não estudar, você vai reprovar; ou, se você se esforçar, 
alcançará o sucesso. As condições regulam nossa conduta e nos ajudam a 
prevenir problemas e alcançar objetivos.

(Leia lentamente a primeira 
parte da frase e dê tempo 
para que os adolescentes 
analisem. Depois diga a 

condição e pergunte sobre 
as reações.)
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Por essa razão, na vida espiritual também existem condições. A Bíblia tem 
muitos exemplos disso: “Ao vencedor”. “Se ouvirem a sua voz”. “Se con-
fessarmos os nossos pecados” etc.5  Você pode estar pensando que isso 
é algo ruim, mas não é. Algumas pessoas querem ter “liberdade absoluta” 
para fazer tudo o que quiserem, mas se esquecem de que nem tudo o que 
queremos nos faz bem ou nos ajuda a ser pessoas melhores. As condi-
ções bíblicas são promessas que Deus faz a seus filhos que são fiéis a Ele, 
para que sejam felizes e cheguem ao Céu. Sem dúvida, aqueles que dizem 
ser filhos de Deus terão um comportamento e pensamento diferenciado 
daqueles que não são, certo? Assim se manifestam os “frutos” daqueles 
que amam e servem a Jesus.

No entanto, há algo especial que quero compartilhar com você. A única 
coisa que é incondicional neste mundo e no Universo é o amor de Deus. 
Sim! Todas as coisas têm uma condição, menos o amor de Deus. Pode-
mos ver isso no principal versículo deste tema, Romanos 5:8 – “Mas Deus 
demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso favor quando ainda 
éramos pecadores”. Esta é uma verdade bíblica! “Quando ainda éramos 
pecadores” significa que não é por nossas próprias forças que alcança-
mos a salvação e o perdão, mas através de Jesus. João 3:16 amplia muito 
essa ideia: “Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigê-
nito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna”. O 
amor de Deus por nós é tão incalculável que Ele não avaliou entregar a Si 
mesmo como sacrifício para garantir nossa salvação. Deus nos ama tanto 
que enviou Jesus para pagar o preço que nós deveríamos pagar.

Talvez agora você esteja se perguntando: E por que Jesus deveria morrer 
por nós? Lembre-se que “o salário do pecado é a morte” (Romanos 6:23). 
Todos nós estamos condenados à morte eterna como resultado do pecado. 
Ninguém no Universo pode nos purificar do pecado. É por isso que, quando 
Adão e Eva pecaram, Jesus lhes revelou o “Plano da Redenção”, abrindo 
assim a possibilidade de salvação somente através do “Cordeiro de Deus 
que tira o pecado do mundo”. Naquela época, foi o sacrifício de um cordei-
ro, mas séculos mais tarde, o próprio Jesus daria Sua vida como sacrifício 
único em nosso favor. Que lindo, não é? Por isso, há muitas razões para 
sermos gratos a Jesus.
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A Bíblia nos diz: “vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu: 
sermos chamados filhos de Deus...” (1 João 3:1). Ao aceitar Jesus como 
nosso Salvador pessoal, somos adotados na família de Deus e nos tor-
namos Seus filhos. Não é maravilhoso isso tudo? Essa promessa bíblica 
pode encher qualquer coração, pois não há ninguém que resista ao amor. 
Vou dizer a você de maneira mais clara e direta: Não importa quem você é, 
Deus te ama! Não importa o que você fez, Deus te ama! Não importa seu 
status social, sexo ou cor da pele, Deus te ama! Não importa quão profun-
do você esteja no pecado, Deus te ama!

É por causa desse amor incondicional que somos atraídos por Jesus. Ellen 
White escreveu: “Sua vida, de princípio a fim, foi de abnegação e sacrifício. 
Na cruz do Calvário fez o grande sacrifício de Si mesmo em favor de todos 
os homens, para que todo o mundo pudesse salvar-se, se quisesse”.6  É in-
teressante ver que há uma pequena condição aqui, mas não vem da parte 
de Deus, mas de nós: podemos receber a salvação em Jesus SOMENTE
SE assim desejarmos. A decisão de receber esse amor 
incondicional está em nós mesmos. Jesus não for-
çará ninguém a amá-Lo, mas nós mesmos podemos 
aceitar ou rejeitar a oferta gratuita que nos é feita.

Por isso, agora eu lhe pergunto: Você quer aceitar o 
amor incondicional de Jesus? Você quer aceitá-Lo 
como seu Salvador? Venha à frente ou levante sua 
mão para eu orar por você. 

  MOMENTO DE PARTICIPAR: 

Hoje vamos fazer algumas perguntas, e aqueles que souberem a resposta 
poderão ganhar alguns presentes. 

1. Há algo realmente incondicional neste mundo? 
Explique.

2. Quem pode ser chamado filho de Deus? 
A) Os adventistas    b) Todas as pessoas

3. O amor de Deus é condicional? 
a) Sim     b) Não – Explique.

(Faça uma 
oração especial 

e entregue 
as decisões a 

Jesus.)

(Separe livros, 
revistas, souvenirs 
etc., para entregar 
neste momento).
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4. Qual é o salário do pecado? 
a) Castigo eterno     b) A morte eterna     c) Nada

5. Você aceita receber Jesus como seu Salvador pessoal?

  MOMENTO DE COMPARTILHAR: 

Hoje eu te desafio a algo especial. Grave um vídeo cantando o Hino 317  
– Sublime Amor! e envie a 5 amigos ou familiares não adventistas que 
precisam de palavras de ânimo e esperança.

 NOTAS 
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QUARTO DIA

AMO ADORAR!
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-

se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes 
de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita 

vontade de Deus. Romanos 12:2, NVI.

  
MOMENTO DE MOTIVAR:

Hoje vamos ver quanto conhecimento vocês têm sobre alguns assuntos 
interessantes: 

1. Qual é o nome do martelo do Thor?
Resposta: Mjolnir

2. Qual é o capítulo mais longo da Bíblia?
Resposta: Salmo 119

3. Do que é feito o escudo do Capitão América?
Resposta: Vibrânio

4. Que homens não morreram conforme é mencionado na Bíblia?
Resposta: Enoque e Elias

5. Quantos livros compõem a saga Jogos Vorazes?
Resposta: 3

6. Quem duvidou quando Jesus caminhou sobre as águas
Resposta: Pedro

Todas essas perguntas foram feitas intencionalmente. Será que sabemos 
mais da Bíblia ou das coisas deste mundo? Neste tema, analisaremos a 
adoração.

(Professor, faça 
algumas perguntas 

e dê tempo para 
analisar e responder. 

Depois diga a 
resposta correta.)
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  MOMENTO DE APRENDER: 

Falar sobre adoração é muito complexo e delicado porque é um conceito 
que envolve a cultura dos adoradores. Existem várias definições, teorias, 
modelos e até padrões de conduta de adoração estabelecidos. No entanto, 
a Bíblia nos dá um princípio extraordinário para definir e governar nossa 
adoração. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 10:31 (NVI) – “Assim, quer vocês 
comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória 
de Deus”. O princípio é que adoramos a Deus em tudo o que fazemos! Sim! 
Não somente adoramos cantando na igreja; assistindo ao culto ou lendo 
algum livro cristão. Desde o momento em que acordamos de manhã até o 
momento que dormimos à noite, adoramos a Deus. Ellen White afirma o se-
guinte: “Devemos dia a dia, hora a hora, minuto a minuto viver para Cristo; 
então Ele habitará em nosso coração [...]”.8  No entanto, alguns podem 
estar pensando agora: Mas isso... Isso é impossível! Como posso adorar a 
Deus todas as horas e todos os dias da minha vida?

O problema é que o mundo oferece muitas distrações atraentes que nos 
afastam de Deus. Você já pensou por que a maioria das pessoas consegue 
passar mais de 20 horas vendo várias temporadas de uma série na Netflix, 
mas não pode passar 5 minutos lendo a Bíblia? Ou passar longas horas da 
tarde ou da noite jogando videogame em vez de aprender algo produtivo 
para a vida? Interessante, não é?

A diferença está no foco ou no lugar que damos às coisas espirituais. No 
capítulo 3 de Colossenses, encontramos vários conselhos sobre como 
viver em adoração constante a Deus. No versículo 2, nos é recomenda-
do: “Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas ter-
renas”. Aqui a pergunta básica para cada um de nós é: Onde está nossa 
atenção? Nas coisas que o mundo oferece? Filmes, livros, séries, festas, 
drogas, sexo livre, alimentação intemperante? Ou nossa atenção está nas 
coisas espirituais? Na verdade, as respostas para essas perguntas são 
muito pessoais e até podem incomodar mais de uma pessoa. No entanto, 
a realidade bíblica é simples: “Pois onde estiver o seu tesouro, aí também 
estará o seu coração” (Mateus 6:21). Devemos cuidar do nosso coração ou 
da nossa mente para mantê-la pura todo o tempo. Por essa razão, é bom 
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lembrar que todas as decisões que tomamos na vida demonstram o nível 
de comprometimento que temos com Deus. A melhor maneira de saber se 
eu estou fazendo as coisas corretamente é fazer uma pergunta simples 
antes de tomar qualquer decisão: Jesus Se agradará com o que eu estou 
prestes a fazer? Se a resposta for positiva, então você terá aprendido a 
viver de acordo com o que Colossenses 3:17 diz: “Tudo o que fizerem, seja 
em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por 
meio dele graças a Deus Pai”.

Todos nós podemos viver em constante adoração a Deus. Precisamos so-
mente entender a importância deste assunto para as nossas vidas e dar 
a ele a prioridade que merece. No fim dos tempos, haverá somente dois 
tipos de pessoas no mundo. No primeiro grupo, estarão aqueles que são 
fiéis a Deus e O adoram de fato; e o segundo grupo será composto por todos 
aqueles que não adoram a Deus ou que nunca se interessaram em adorá-Lo. 
Entenda que não há um lado neutro ou intermediário. Todos devem fazer 
uma escolha. O próprio Jesus nos advertiu ao dizer que “Aquele que não 
está comigo, está contra mim” (Mateus 12:30).

Querido adolescente, escolha viver diariamente uma vida de adoração a 
Deus. Assim, você demonstrará o amor que tem por Jesus. Pergunte a si 
mesmo se está fazendo a vontade de Deus ao tomar suas decisões. Por 
essa razão, se há alguma coisa que o está afastando de Jesus, elimine 
totalmente de sua vida! Lembre-se do versículo do nosso tema: “Não se 
amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação 
da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a 
boa, agradável e perfeita vontade de Deus” (Roma-
nos 12:2, NVI). Não se amolde ao mundo; em vez 
disso, procure agradar a Deus de todo o seu cora-
ção em tudo o que pensa e faz. Então, agora eu lhes 
pergunto: Quantos querem adorar a Jesus com todo 
o seu coração? Quantos querem se entregar total-
mente a Jesus para ser batizados e renovados por 
Ele? Venham à frente ou levantem sua mão para eu 
orar por vocês. 

(Faça uma 
oração especial 

e entregue 
as decisões a 

Jesus.)
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  MOMENTO DE PARTICIPAR: 

Vamos ver se aprendemos e internalizamos o tema 
de hoje. Se você sabe a resposta, levante a mão e 
poderá ganhar um lindo presente. 

1. Quando devemos adorar a Deus?
a) Aos sábados     b) No culto     c) O tempo todo

2. Por que devemos buscar nosso tesouro nas coisas espirituais?
Explique.

3. Que lado da adoração não existe? 
a) Adoradores     b) Não adoradores     c) Neutro

4. É possível viver em constante adoração a Deus?
a) Sim     b) Não – Explique

5. Você aceita receber Jesus como seu Salvador pessoal?

6. Você deseja ser batizado para o perdão dos seus pecados?

  MOMENTO DE COMPARTILHAR: 

O desafio de hoje é fazer um desenho ou um projeto criativo. Você pode 
usar as ferramentas artísticas que desejar. A tarefa é muito simples: 
resuma o tema de hoje em um desenho ou projeto criativo. Envie seu dese-
nho para 5 amigos ou familiares não adventistas. Aproveite a oportunidade 
para orar por eles e convidá-los a estudar a Bíblia. Se você desejar, publi-
que seu desenho ou projeto em suas redes sociais usando as hashtags 
#JesuséAmor #AdolescentesDSA. Ficaremos muito felizes em ver essas 
belas obras de vocês!

(Separe livros, 
revistas, 

souvenirs, etc., 
para entregar 

neste momento.)
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QUINTO DIA

DEMONSTRAR AMOR?
Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, 

enganando-se a si mesmos. Tiago 1:22, NVI.

  
MOMENTO DE MOTIVAR:

Hoje quero começar com algumas perguntas sobre suas habilidades:

1. Quantos de vocês tocam um instrumento musical?

2. Quantos sabem cantar?

3. Quantos sabem atuar?

4. Quantos sabem escrever poesia?

5. Que habilidades especiais vocês possuem?

Estimados amigos, será que todas essas habilidades podem ser usadas 
para amar e servir a Deus? Sim ou não? Podem explicar por quê?

  MOMENTO DE APRENDER: 

Sem dúvida, todos nós temos uma habilidade especial que nos torna únicos 
e valiosos. Alguns nascem com determinadas destrezas, e outros apren-
dem com o passar da vida, mas a verdade é que todos nós temos pelo 
menos uma. Quando essas habilidades são usadas para edificar a igreja 
e na pregação do evangelho, são convertidas em dons espirituais. Esses 
dons são um presente ou dádiva que o Espírito Santo dá a todos os segui-
dores de Jesus. No entanto, alguns cristãos ficam confusos em relação a 
esse assunto, porque existem no mundo muitas pessoas com habilidades 
incríveis, mas que não são cristãs, e inclusive algumas nem são religiosas.

Para responder a isso, vejamos o que a Bíblia diz em Efésios 4:11, 12: “E ele 
designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evange-



21

listas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos 
para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado”. O 
Espírito Santo dá os dons espirituais aos membros da igreja e o faz com 
o objetivo de que o evangelho seja pregado mais rapidamente. Portanto, 
qualquer habilidade que for usada para esse propósito missionário e de 
evangelismo será acrescentada, aprimorada e complementada com outras 
habilidades, ou seja, serão multiplicadas pelo poder de Deus.

É importante destacar que as habilidades especiais em não crentes são 
somente destrezas pessoais, algumas das quais são realmente extraordi-
nárias, mas não são dons espirituais. Porém, os dons dados por Deus aos 
membros de sua igreja, quando não são usados para a missão, são pouco 
a pouco retirados ou diminuídos de quem os possui. O que poderia ter 
sido uma influência poderosa para conquistar os corações das pessoas a 
Jesus foi usado somente com objetivos pessoais e egoístas. Ellen White 
descreve desta forma: 

“A cada pessoa é confiado algum dom ou talento peculiar que deve 
ser usado para o avanço do reino do Redentor. [...] Os que têm os 
menores dons não estão isentos de usar seus melhores dons, e
 assim seus talentos serão aumentados. [...] Deus, em Sua providên-
cia, divide Sua tarefa de acordo com as diferentes capacidades das 
pessoas” (tradução livre).9 

Você deve estar se perguntando: E quais são esses dons? Em 1 Coríntios 
12, o apóstolo Paulo analisa, de maneira geral, os dons espirituais. No 
verso 1, pede-se que todos “não sejam ignorantes”, e nos versos 4, 5 e 6, é 
mencionado que “Há diferentes tipos de dons. Há diferentes tipos de mi-
nistérios. Há diferentes formas de atuação”, mas que é o mesmo Espírito 
Santo “que realiza tudo em todos”. É interessante destacar que Paulo apre-
senta uma lista básica de dons, como o Apostolado, a Profecia, o Ensino, 
as Línguas, etc. No entanto, há muitos outros dons. Portanto, hoje pode-
mos falar sobre o dom da música e do canto; o dom da comunicação; o 
dom do desenho gráfico ou o dom da escrita. Lembre-se de que todas as 
habilidades que são usadas na liderança da igreja e no cumprimento da 
missão são dons que vêm do próprio Espírito Santo. Com esses dons, de-
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mostramos publicamente o amor de Deus pelas pessoas e todo o nosso 
cristianismo se torna prático e não teórico. Por isso, Tiago 1:22 nos acon-
selha: “Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes”.

Todos os membros batizados da igreja têm dons do Espírito que lhes 
foram dados gratuitamente. É seu dever como filho e filha de Deus des-
cobrir o dom ou os dons que o Senhor lhe deu. Para aumentá-los e multi-
plicá-los, você deve se envolver ativamente na missão da igreja: pregando, 
ensinando, liderando, etc. Da mesma maneira, para aqueles que ainda não 
foram batizados, apresento um convite muito especial: Deus o ama e tem 
grandes planos para você. Jesus deseja lhe dar o poder de seu Espírito 
Santo, não somente para você ter dons e habilidades especiais, mas para 
receber o perdão de seus pecados e alcançar a salvação. O único passo de 
fé que você deve dar é entregar sua vida por meio do batismo. Aceite hoje 
o convite de Jesus!

Quantos de vocês desejam entregar sua vida a Jesus e ser batizados? 
Venha à frente ou coloque uma reação especial. Este é o momento de 
tomar a melhor decisão da vida. Jesus o ama 
e permitiu que você chegasse a este momento 
especial para dar sua vida a Ele. Permita que o 
Espírito Santo transforme sua vida e o converta 
em uma pessoa cheia de dons e talentos para 
demonstrar o amor de Deus aos outros. Jesus 
está te chamando. Aceite seu convite! 

  MOMENTO DE PARTICIPAR: 

As perguntas de hoje têm o objetivo de analisar se entendemos o tema 
corretamente. 

1. Há pessoas sem dons espirituais. 
A) Verdadeiro b) Falso – Explique

2. Para que servem os dons espirituais? 
a) Edificação b) Missão c) Destaque

3. O que devo fazer para receber dons? 
a) Batizar b) Estudar c) Nada

(Faça uma oração 
especial de decisão. 
Tome nota daqueles 

que sejam ser 
batizados.)

(Separe livros, 
revistas, 

souvenirs, etc., 
para entregar 

neste momento.)
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4. Os dons aumentam e multiplicam? 
a) Sim b) Não – Explique

5. Quais são os melhores dons?
a) Pregação b) Todos c) Ensino

6. Você aceita servir a Jesus com seus dons? 
a) Sim b) Não – Explique

  MOMENTO DE COMPARTILHAR: 

Hoje devemos mostrar o amor de Deus ao ajudar 3 pessoas que precisam 
de esperança. Escolha as pessoas e apresente o que você preparou pesso-
almente usando seus dons. Ore com elas e convinde-as a estudar a Bíblia. 
Se você desejar, publique sua foto cumprindo este desafio em suas redes 
sociais usando as hashtags #JesuséAmor #AdolescentesDSA.

 NOTAS 



24

SEXTO DIA

AMOR EM AÇÃO!
Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre 
vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a 

Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8, NVI.

  
MOMENTO DE MOTIVAR:

Hoje vou fazer umas perguntas e quero ouvir algumas de suas experiências:

1. Você conhece algum estrangeiro que mora em seu bairro?

2. Você visitou alguma tribo indígena em seu país?

3. Você viajou para um país onde não falam sua língua?

4. Você participou em algum programa missionário 
da igreja?

O que poderia ser feito para compartilhar o amor de 
Deus com as pessoas que não falam nosso idioma e 
que não são cristãs? 

  MOMENTO DE APRENDER: 

Hoje há mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Esse número escrito seria 
7.000.000.000 ou um 7 com 9 zeros! Para que você tenha uma ideia de 
referência da atual quantidade de pessoas que vivem em nosso planeta, 
pense na América do Sul, que tem 400 milhões de habitantes. Todos os 
habitantes do planeta equivalem à proporção de 18 vezes a América do Sul! 
Hoje há muitas pessoas no mundo, e a maioria delas não conhece Jesus 
nem sabe sobre Sua breve volta.

Os cristãos têm uma responsabilidade muito grande no plano da salvação. 
Deus ama todas as pessoas do mundo, independentemente das diferen-
ças culturais e raciais. Por essa razão, em Mateus 28:19, 20, recebemos a 

(Torne esta 
seção interativa 

com fotos ou 
vídeos.)
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“Grande Comissão” para ir e pregar o evangelho da salvação para todo o 
mundo. A tarefa é desafiadora. No entanto, todos nós somos “obrigados” 
a realizar. Dizemos “obrigatório” porque a grande comissão não é uma su-
gestão de Jesus. É uma ordem divina, uma tarefa que deve ser cumprida 
por todos os que dizem ser filhos de Deus. Por essa razão, Ellen White 
escreveu: “Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como mis-
sionário”.  Verdadeiros discípulos recebem a ordem de Jesus de maneira 
solene e se tornam missionários na pregação do evangelho.10

Por essa razão, Jesus explicou aos discípulos como deveria ser a propa-
gação do evangelho. Atos 1:8 diz que primeiro deveriam receber “poder” 
por meio do Espírito Santo. Essa é uma verdade atual e muito necessária. 
Para cumprir a missão, o cristão precisa ser alguém que vive constante-
mente na presença de Deus. É preciso um relacionamento diári com Jesus 
através do estudo da Bíblia e da oração. Só assim será possível cumprir 
poderosamente a missão que lhe foi confiada.

Em seguida, no mesmo verso, uma sequência progressiva de lugares é 
apresentada: Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da Terra. Essa 
sequência tem uma lógica muito interessante. Jerusalém representa o 
nível mais próximo e de mais influência para os discípulos. Em outras pala-
vras, Jerusalém representa a família, amigos, colegas de estudos, vizinhos, 
ou seja, todos os que podem facilmente receber a mensagem de salvação 
por meio de nossa influência. O próximo nível é a Judéia. Este nível repre-
senta as pessoas de um mesmo lugar ou de um mesmo país, as quais 
compartilham os mesmos costumes, idioma e quase as mesmas experi-
ências. Devemos alcançar pessoas em diferentes cidades e comunidades 
em nosso próprio país. Pregar o amor de Deus e alcançá-las com o evange-
lho da salvação. O próximo nível é Samaria, e se queremos entender corre-
tamente, poderíamos dizer que representa um país próximo ou vizinho ao 
nosso. Ali há pessoas que talvez falem outra língua e que têm costumes 
diferentes. Elas também devem ouvir sobre a breve volta de Jesus. E por 
último, ir para os confins da Terra representa que Deus Se preocupa com 
todos os habitantes do planeta.

Portanto, Jesus pediu que Seus seguidores colocassem seu amor em 
ação em todos os níveis de influência. Nenhuma pessoa é uma ilha. Todos 
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nós nos relacionamos com pessoas em diferentes maneiras e níveis. Cada 
pessoa tem um “círculo de influência”, que é algo como uma rede de co-
nhecidos, que pode ser facilmente acessada para levar a mensagem de 
salvação. Isso tudo é interessante, certo? Quantos conheceram o evange-
lho e foram batizados pela influência de alguém próximo?

Por isso, quero fazer dois tipos de convite especial. Primeiro, quero pergun-
tar: Quantos dos que estão aqui já foram batizados? Amém. Deus os aben-
çoe. Todos vocês têm um compromisso especial com Jesus, de comparti-
lhar o evangelho com seus amigos e familiares. Envolvam-se na missão e 
coloquem o amor em ação.

Eu também quero fazer um convite espe-
cial para o batismo. Nestes dias, temos 
estado aprendendo sobre o amor de 
Jesus, e tenho certeza de que  você des-
cobriu que Ele te ama e quer te salvar. 
Entregue seu coração hoje por meio do 
batismo. Que Seu amor o transforme 
em um missionário. Se você deseja ser 
batizado, venha à frente para eu orar por 
você. Aceite o convite Dele! 

  MOMENTO DE PARTICIPAR: 

Vamos analisar o que aprendemos hoje. Temos 
alguns presentes especiais para aqueles que res-
ponderem às perguntas. 

1. Por que devemos compartilhar o evangelho?
Explique.

2. O que é necessário para ser um missionário?
a) Poder Espiritual    b) Preparação    c) As duas alternativas anteriores 
estão corretas.

3. Quem pode ser dispensado de cumprir a missão?
a) Os idosos     b) Ninguém     c) Os pastores 

(Faça um chamado mais 
longo e encoraje a decisão 

do batismo. Em seguida, faça 
uma oração especial pelas 

decisões. Tome nota daqueles 
que desejam ser batizados.)

(Separe livros, 
revistas, 

souvenirs, etc., 
para entregar 

neste momento.)
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4. Até onde o evangelho deve ser compartilhado?
a) Somente em meu país     b) A todo o mundo     c) Não é necessário.

5. Como um adolescente pode cumprir a missão? Explique

6. Você aceita cumprir a Grande Comissão?
a) Sim     b) Não – Explique.

  MOMENTO DE COMPARTILHAR: 

Hoje aprendemos que devemos ser missionários. Então, encontre 5 ou 
mais pessoas entre seus amigos ou familiares não adventistas e convi-
de-as a fazer um estudo bíblico com você. Pode ser on-line ou presencial. 
Publique a foto de seu primeiro estudo bíblico com eles em suas redes 
sociais usando as hashtags #JesuséAmor #AdolescentesDSA.

 NOTAS 
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SÉTIMO DIA

ELE VOLTARÁ PORQUE NOS AMA!
Enquanto aguardamos a bendita esperança: a gloriosa 
manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus 

Cristo. Tito 2:13, NVI.

  
MOMENTO DE MOTIVAR:

Quantos de vocês gostam de esperar? Vou mencionar alguns momentos 
comuns de espera, e vocês escreverão a pontuação de 0 a 10 em pequenas 
folhas de papel, avaliando cada situação. O 0 é eu não gosto mesmo, e o 
10, eu gosto muito. Prontos?

1. Esperar para entrar em uma loja.

2. Esperar um vídeo carregar na internet.

3. Esperar para receber o presente de Natal.

4. Esperar um táxi ou outro meio de transporte.

5. Esperar o começo das férias.

Você já esperou por alguma coisa com muita vonta-
de? Sim? O que você estava esperando? Valeu a pena 
quando o que você esperava chegou? 

  MOMENTO DE APRENDER: 

Uma das mais belas promessas bíblicas está em João 14:1-4: “Não se per-
turbe o coração de vocês. Creiam em Deus; creiam também em mim. Na 
casa de meu Pai há muitos aposentos; se não fosse assim, eu lhes teria 
dito. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os 
levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem 
o caminho para onde vou”. Aqui Jesus prometeu que viria uma segunda 

(Torne 
esta seção 
bastante 

participativa.)
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vez para nos levar para viver com Ele no Céu. Maravilhosa promessa, não 
é mesmo? Essa é a bendita esperança do cristão. A volta de Jesus a este 
mundo tem motivado milhões de pessoas a entregar sua vida a Deus, e 
hoje continua sendo o centro da pregação da Igreja Adventista do Sétimo 
Dia. Além disso, somos “adventistas” porque aguardamos o “advento”, que 
significa a volta de Cristo ao nosso planeta.

A volta de Jesus à Terra tem motivado nos seres humanos um grande inte-
resse para conhecer o futuro. Por isso, inventaram diferentes métodos para 
decifrar o que aconteceria. Você se lembra de alguma “profecia” sobre o 
fim dos tempos? Você pensou em Nostradamus ou no Calendário Maia? 
De alguma forma, todos nós temos curiosidade de saber sobre o futuro e 
como será o fim do mundo, não é mesmo? Com os discípulos de Jesus 
não foi diferente. Vamos ver a história em Mateus 24:3. Aqui eles fazem 
uma pergunta interessante a Jesus: “[...] Dize-nos, quando acontecerão 
essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos?” Eles 
estavam preocupados com o futuro, e perguntaram por sinais da segunda 
vinda e do fim do mundo. Jesus lhes respondeu extensivamente ao longo 
do capítulo 24, com o objetivo de que seus discípulos fossem capazes de 
entender os sinais e não fossem enganados por falsos profetas que tenta-
riam enganá-los.

Através de um resumo, podemos ver que Jesus menciona quais sinais 
seriam: apareceriam “falsos cristos” que enganariam e confundiriam as 
pessoas. Ainda assim, haveria guerras e rumores de guerras; doenças, 
pandemias, fome e terremotos; haveria sinais no sol, lua e estrelas; e o 
evangelho seria pregado a todo o mundo. Alguns podem estar pensando: 
mas isso já não existia? E a resposta é sim, sempre houve esses sinais 
na história da humanidade, mas há algo interessante para destacar. Em 
nosso tempo, todos esses sinais estão se cumprindo, e com muita inten-
sidade. Por exemplo, antigamente as guerras eram eventos isolados em 
determinadas zonas geográficas, mas hoje os seres humanos poderiam 
ser completamente exterminados do planeta com algumas bombas nucle-
ares. O que você vê nos filmes não está muito longe da realidade. Talvez 
você possa dizer: mas e as doenças? Sempre existiram. A resposta é um 
retumbante sim, mas acredito que em nossos dias a COVID-19 nos ensi-
nou que uma doença pode paralisar o mundo todo em pouco tempo. Você 
pode imaginar as próximas pandemias?
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Embora possamos ver os sinais, ainda existem pessoas que zombam da 
segunda vinda e usam o argumento de que mais de dois mil anos passa-
ram e Jesus não voltou. Porém, é interessante que a Bíblia também res-
ponde a isso. Vamos ver 2 Pedro 3:9: “O Senhor não demora em cumprir 
a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com 
vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao ar-
rependimento”. Quero destacar dois pontos aqui: primeiro que o Senhor 
não tarda Sua promessa, mesmo que as pessoas pensem assim. Deus 
determinou o tempo exato para Sua segunda vinda, e as coisas acontecem 
sob Seu controle. Mesmo que para nós pareça muito tempo, a verdade é 
que nosso Deus eterno não é governado sob as mesmas leis naturais que 
nós. Para nós, 100 anos é muito tempo, para o Deus eterno isso não é nada 
de tempo. Interessante, não é mesmo? Segundo, Deus é paciente porque 
não quer que ninguém morra sem receber a oportunidade da salvação. 
Que incrível! Ele quer que todas as pessoas do mundo se arrependam de 
seus pecados e se voltem para Ele. Por isso Ele nos mandou pregar! Por 
isso você está aqui hoje! Para ouvir sobre a breve volta de Jesus.  

Há muitas profecias na Bíblia. A única grande profecia que aguarda seu 
cumprimento é a volta de Cristo à Terra. Se 99% das profecias foram cum-
pridas à risca, você acredita que a segunda vinda de Jesus não será uma 
realidade? Será cumprida exatamente como está na Bíblia! Sem dúvida, 
ninguém gosta de esperar; mas na vida espiritual devemos fazê-lo. Esta-
mos esperando a volta de Jesus e devemos fazê-lo com a certeza de que 
Sua volta está próxima.

Por isso, hoje eu lhe faço um convite es-
pecial. Quantos desejam ser batizados 
para o perdão de seus pecados e aguar-
dar a volta de Jesus? Levante a mão e 
venha à frente. Este é o momento para 
tomar a melhor decisão de sua vida. 
Jesus voltará porque nos ama. Voltará
para você e para mim. Mesmo que muitos anos tenham passado, Ele cum-
prirá Sua promessa. Entregue-se a Ele! 

(Faça um chamado mais 
longo e incentive a decisão 

do batismo. Depois faça 
uma oração especial pelas 

decisões. Tome nota daqueles 
que desejam ser batizados.)
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  MOMENTO DE PARTICIPAR: 

Hoje é sexta-feira, e temos alguns presentes espe-
ciais para aqueles que responderem às perguntas: 

1. Que sinais temos sobre a vinda de Jesus? 
Explique.

2. Por que o Senhor está “demorando”?
Explique.

3. Por que você acredita que Jesus voltará?
Explique.

4. O que você deve fazer para estar preparado para a volta de Jesus? 
Explique.

  MOMENTO DE COMPARTILHAR: 

Encontre um amigo ou familiar que será batizado. Ore com ele, tire uma 
foto e parabenize-o por sua maravilhosa decisão. Se é você que será ba-
tizado, tire uma foto com seus amigos. Publique as fotos em suas redes 
sociais usando as hashtags #JesuséAmor #AdolescentesDSA.

(Separe livros, 
revistas, 

souvenirs, etc., 
para entregar 

neste momento.)

 NOTAS 
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OITAVO DIA

AMOR ETERNO!
Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá 

mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a 
antiga ordem já passou. Apocalipse 21:4, NVI.

  
MOMENTO DE MOTIVAR:

Imagine que um dia você seja nomeado presidente do seu país e tenha a 
oportunidade de fazer muitas reformas. O que você faria? O que seria dife-
rente do seu país atualmente? Pense:

1. Nos serviços de saúde

2. Nos meios de transporte

3. Nos meios de comunicação

4. Na política

5. Na economia e nos investimentos.

Tenho certeza de que você faria muitas coisas extraordinárias. Certamente 
precisamos melhorar várias coisas, não é mesmo? 

  MOMENTO DE APRENDER: 

Aprendemos recentemente que Jesus virá pela segunda vez. Voltará 
porque nos ama e quer nos salvar. Essa razão é mais do que suficiente 
para aceitá-Lo como nosso Salvador pessoal. Ao longo da história, Deus 
fez coisas incríveis para salvar Seus filhos.

Você se lembra de que Deus criou Adão e Eva para que fossem comple-
tamente felizes? No Jardim do Éden, Ele proveu tudo o que precisavam. 
Todas as coisas criadas serviam para aumentar a felicidade do primeiro 
casal. No entanto, eles decidiram desobedecer a Deus e se distanciar Dele. 
Com isso, o pecado entrou no nosso mundo e arruinou todos os planos de 

(Torne essa 
seção bastante 
participativa.)
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Deus para a felicidade do ser humano. Mas Deus não ficou satisfeito com 
isso. Imediatamente Ele revelou um plano especial para nos salvar. O sa-
lário do pecado cometido era a morte eterna. Por isso, somente o próprio 
Deus poderia pagar aquele preço tão alto por Suas criaturas. Teria sido 
mais simples se Deus destruísse Adão e Eva, e criasse novos seres, não é 
mesmo? Mas Deus não age assim, porque Sua própria essência é o amor, 
e o amor não fere, mas restaura.

Com o passar dos anos, Deus Se manifestava aos Seus filhos de diferentes 
maneiras. Ele acompanhou Abraão, Isaque e Jacó. Moisés e o povo de 
Israel. Habitou no meio deles através do Santuário, ensinou-lhes o plano 
da salvação de forma simbólica, usando os serviços e cultos do Santuá-
rio. Ele enviava Seus profetas constantemente para chamar a atenção de 
Seu povo, querendo que eles se arrependessem e se voltassem para Ele. 
Deixou Sua Palavra escrita para que pudessem lembrar das maravilhosas 
coisas que Ele fez por eles. E no tempo exato, Jesus nasceu em nosso pla-
neta, cumprindo todas as profecias sobre Ele. Jesus entregou a Si mesmo 
para morrer em uma cruz, a morte que nós merecíamos. Ele fez tudo por 
amor. Em um ato sobrenatural e milagroso, ressuscitou dos mortos. Com 
isso, Ele mostrou Sua divindade e a certeza da restauração. Subiu ao Céu, 
não para desfrutar de Sua merecida recompensa, mas para continuar a in-
terceder por nós, e em breve voltará. A volta de Jesus será o início de uma 
redefinição total do nosso planeta e do Universo. A mancha triste e feia do 
pecado será exterminada de uma vez por todas e para sempre.

O que Jesus promete aos Seus filhos fiéis é realmente maravilhoso. João 
descreve assim em Apocalipse 21:1: “Então vi novos céus e nova terra, 
pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado; e o mar já não exis-
tia”. Nosso planeta será totalmente restaurado. Por isso, Paulo disse: “Olho 
nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus 
preparou para aqueles que o amam” (1 Coríntios 2:9). Se o Jardim do Éden 
já era espetacular, o novo mundo vai superá-lo. A capital do Universo será 
a Terra, e a principal cidade é chamada de Nova Jerusalém. João viu “a 
Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, 
preparada como uma noiva adornada para o seu marido” (Apocalipse 
21:2). Imagine o encontro dos redimidos com Jesus naquela linda cidade. 
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Suas ruas de ouro e pedras preciosas, seu mar como um cristal. Nem João 
podia descrever toda a glória e beleza que viu na visão.

O mais bonito é que neste novo mundo, o próprio Jesus “enxugará dos 
seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, 
nem dor, pois a antiga ordem já passou” (Apocalipse 21:4). Você imagina 
um mundo sem dor, morte, sofrimento, doenças, guerras, corrupção, caos, 
maldade, etc.? Parece que estamos tão acostumados com essas coisas 
que sonhar com um mundo sem isso parece utopia ou um filme de ficção 
científica. Mas acredite: é uma promessa da Bíblia. Jesus tem tudo isso e 
muito mais preparado para todos aqueles que O aceitam de coração.

Você quer ser salvo e viver para sempre com Jesus? Toda a sua família 
e amigos poderão gozar dessa promessa também. A Bíblia nos diz clara-
mente o que devemos fazer para ser salvos. Leia Marcos 16:16 – “Quem 
crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado”. Se 
você crê que Jesus o ama e que se sacrificou para salvar você, então você 
deve ser batizado. Não tenha medo do batismo. Ele é um compromisso 
público com Jesus e Sua igreja. Todo crente deve passar pelo batismo 
para ser merecedor das promessas de Jesus. Esse é o primeiro passo de 
toda experiência cristã.

Jesus virá pela segunda vez. Sua volta está cada vez mais próxima. Ele 
preparou um lugar especial para viver eternamente com Seus filhos. Des-
frutaremos do amor eterno! Por isso, hoje quero fazer o último convite para 
aqueles que ainda não entregaram sua vida a Jesus através do batismo. 
Sei muito bem que o Espírito Santo está 
chamando você, e muitos estão resistin-
do por medo ou falta de conhecimento. 
No entanto, tome coragem e entregue 
sua vida a Jesus. Ele é o único que nos 
ama com sinceridade. Ele deu Sua vida 
por nós, para que tivéssemos a salva-
ção. Se seu desejo é ser batizado, levan-
te a mão e venha à frente. Entregue-se 
a Jesus! 

(Faça um chamado mais 
longo e incentive a decisão 

do batismo. Depois faça 
uma oração especial pelas 

decisões. Prepare uma linda 
cerimônia batismal.)
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  MOMENTO DE PARTICIPAR: 

Hoje é um momento especial, e muitos de nossos 
amigos entregaram sua vida a Jesus. Isso nos traz 
muita alegria. É por isso que as perguntas de hoje 
nos farão refletir. 

1. O que Deus fez quando o pecado entrou no mundo? 
Explique.

2. Que coisas incríveis a Nova Jerusalém tem? 
Explique.

3. Quem pode ir para o Céu? 
Explique.

  MOMENTO DE COMPARTILHAR: 

Tire uma foto com seu amigo ou familiar que foi batizado. Ore com ele. 
Se foi você que foi batizado, tire uma foto com seus amigos. Publique as 
fotos em suas redes sociais usando as hashtags #JesuséAmor #Adoles-
centesDSA.

(Separe livros, 
revistas, 

souvenirs, etc., 
para entregar 

neste momento.)
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