
tema

Perspectiva
PENSE NISSO:

• O que é o Evangelho? Claro, 
a palavra Evangelho significa 
“boas novas”, mas ouvir algo 
é bom e saber PORQUE é 
bom são coisas totalmente 
diferentes. Nesta série, 
descobriremos que as Boas 
Novas da Páscoa podem 
ser maiores e melhores 
do que jamais havíamos 
imaginado. Ao fazermos isso, 
descobriremos cinco coisas 
que Jesus deseja que todo 
adolescente saiba e nunca 
esqueça.

Semana Um

Mateus 27:33-37, 50-51  NVI
Por causa de Jesus, você pode se conectar 
com Deus. 

Semana Dois

Lucas 4:14-21  NVI
Por causa de Jesus, você tem o poder de 
consertar as coisas erradas.

Semana Três
João 10:10 NVI
Por causa de Jesus, você pode aprender 
a viver com propósito. 

Semana Quatro
Isaías 53:5-6 NVI, Lucas 23:34a NVI
Por causa de Jesus, seu passado não te 
impede de seguir em frente. 

Semana Cinco
João 6:66; 16:33 NVI
Por causa de Jesus, você nunca está 
sozinho. 
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VO CÊ 

CO NSEG U E !

LEMBRE-SE DISSO

“Eu lhes disse essas coisas para 
que em mim vocês tenham 

paz. Neste mundo vocês terão 
aflições; contudo, tenham ânimo! 

Eu venci o mundo”.
João 16:33, NVI

Adolescentes
D I CA  AO S  PAIS



 
Pela Manhã

Quando seu adolescente do ensino médio 
começar o dia, diga a ele o quanto você o 

ama, independente de qualquer coisa que ele 
tenha feito ou dito. Diga abertamente a ele que 
o seu amor é só por causa de quem ele é. 

 
Hora Da Refeição

Em uma refeição nesta semana, 
pergunte ao seu filho adolescente: “O 

que está ocupando mais espaço em seu 
cérebro agora?” Ouça a resposta e continue 
conversando de forma leve: “Por quê? Me 
conte mais sobre isso.”

 
 
 
Tempo Deles

Peça uma chance de levá-los para um 
café, sorveteria ou para comer um 

hambúrguer. Sem amarras, sem conversa 
pesada ou séria. Só um deleite. Aproveite 
esse tempo com eles!

 
 
Hora De Dormir

Ore para que seu filho adolescente 
encontre maneiras de se conectar com 

Deus e que ele então dedique um tempo 
para fazê-lo. Experimente você também e 
dê o exemplo!

Adolescentes
D I CA  AO S  PAIS
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