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ADOLESCENTES 
(FILHOS) 

 

 

R$   25,46    https://www.cpad.com.br/cresci-e-agora-188628/p      
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R$   24,94   
https://www.amazon.com.br/s?k=cresci+e+agora&adgrpid=86569784572&gclid=EAIaIQobChMI_syT_bHF6AIVSoGRCh0clQtEEAMYASAAEgLZOPD_BwE&hv
adid=426016004786&hvdev=c&hvlocphy=1001541&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=1860013804513767818&hvtargid=kwd-
375545957449&hydadcr=5624_11235133&tag=hydrbrgk-20&ref=pd_sl_zusmyo26p_b 
 
 
Descrição do Livro:  
 
O que está acontecendo com o meu corpo? 
Ela gosta de mim do mesmo modo que eu gosto dela? 
Por que meus pais me tratam como se eu fosse um doente mental? 
Deus realmente tem um plano para mim? 
 
Relaxe! Você não está sozinho. Se eles admitem, ou não, todos os seus amigos estão fazendo a mesmas perguntas. Cresci! E agora? Elimina as 
incertezas da vida e fala de todos os seus questionamentos sobre corpo, mente e alma transformando em um homem confiante e piedoso que você 
deseja ser. 
 

 

 

 

 



3 
 
 

R$  13,00 usado        https://www.amazon.com.br/Pronto_-Cresci-Agora-Susie-Shellenberger-
ebook/dp/B00NCC0P7Q/ref=sr_1_1?adgrpid=86569784572&gclid=EAIaIQobChMI_syT_bHF6AIVSoGRCh0clQtEEAMYASAAEgLZOPD_BwE&hvadid=426016004786&h
vdev=c&hvlocphy=1001541&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=1860013804513767818&hvtargid=kwd-
375545957449&hydadcr=5624_11235133&keywords=cresci+e+agora&qid=1585682229&sr=8-1 

R$  19,35     https://www.magazineluiza.com.br/pronto-cresci-e-agora-susie-shellenberger-editora-
cpad/p/bedd4a63g1/li/cria/?&utm_source=google&utm_medium%20=pla&utm_campaign=PLA_marketplace&partner_id=24782&1=1&seller_id=tudolivros&produ
ct_group_id=301234089116&ad_group_id=48543699515&gclid=EAIaIQobChMI_aHz0bjF6AIVFQmRCh2rCwPtEAQYAyABEgJn-fD_BwE 

Descrição do Livro  

Seu corpo está expandindo com mudanças internas e externas. Ou talvez isso não está ocorrendo e você está se questionando: "Por que isso está 
demorando tanto para acontecer comigo?" 
 
Pronto_ Cresci! E agora? O que toda garota precisa saber ajudará você a encontrar respostas francas e honestas às suas questões e a outras sobre torna-se 
uma mulher em todas as áreas física, emocional, espiritual e social. 
 
Cheio de questões atrativas, testes divertidos, e uma seção de perguntas e respostas, este guia a capacitará a navegar no mundo real e ajudará a florescer, 
transformando-a na mulher que Deus planejou que você seja! 
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R$ 16, 87 - seminovo/usado   https://www.estantevirtual.com.br/livrariaatemporal/sonia-rigoli-santos-radic-l-com-jesus-1681853663 

R$ 29,99    https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1162436681-livro-radical-com-jesus-de-sonia-rigoli-santos-cpb-_JM 

 

 

Descrição do Livro: 

Um homem precisa conhecer algumas coisas, e este livro pode lhe ajudar. Fazer escolhas certas, na hora e no momento certo, não é para quem pode, mas para 
quem quer. Só que para querer, a pessoa precisa saber. Mesmo que você saiba muita coisa, sempre existe algo que pode ser aprendido.  
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R$  8,00  usado   https://www.estantevirtual.com.br/bazardolivro2/sonia-rigoli-santos-papo-de-serpente-2214764811 

R$ 16,00   https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1342570010-papo-de-serpente-santos-sonia-rigo-_JM 

 

Descrição do Livro: 

Livro muito bom abre a nossa mente para as coisas que nem imaginamos que está acontecendo ao nosso redor. 
Não seja uma pessoa neutra tome uma decisão do lado do verdadeiro Deus. Que está sempre te protegendo mesmo quando falhamos por que ele nos ama 
e nos quer a seu lado. 
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R$ 18,19   https://www.estantevirtual.com.br/livrosamaro/jose-bernardo-lider-adolescente-1952311933 

 

Descrição do Livro:  

Por que o adolescente esquece? Por que gosta de correr riscos? Por que prefere ouvir os amigos? Por que é tão precipitado? Usando os modernos 
conhecimentos da neurologia, psicologia e pedagogia, o autor não somente explica atitudes, comportamentos e características dos adolescentes, como 
também, sempre baseado nas Escrituras, identifica o plano de Deus e o modo como podem ser alcançados e usados para produzir frutos espirituais. 
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R$ 35,20  - https://www.amazon.com.br/Ungidos-Profetas-Reis-Linguagem-Hoje/dp/8534522103?tag=lomadee0850007623-
20&ascsubtag=226536316966z176z1585688999003&lmdsid=990036316966-176-1585688999003 

R$ 40,20  https://www.cpb.com.br/produto/detalhe/15292/os-ungidos---serie-conflito-(vol.-2) 

 

 

Descrição do Livro: 

Salomão nunca foi tão rico ou tão sábio ou tão verdadeiramente grande como quando admitiu: "Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer" (1Rs 
3:7). Quanto mais elevada a posição que uma pessoa ocupa, maior será sua influência e a necessidade de depender de Deus. Ela deve se colocar diante de 
Deus na atitude de um aprendiz. 
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R$ 54,00  https://www.amazon.com.br/Adolescentes-Guiados-Esp%C3%ADrito-Sally-Hohnberger-ebook/dp/B01MQJFV0Z?tag=lomadee_amazon10361-
20&ascsubtag=226536293784z514z1585693652875&lmdsid=528736293784-514-1585693652875 

 DIGITAL   https://www.cpb.com.br/produto/detalhe/14282/adolescentes-guiados-pelo-espirito-(digital) 

 

Descrição do Livro: 

Se você tem um adolescente em seu lar, conhece os altos e baixos, as alegrias e frustrações de uma jovem águia aprendendo a voar. 

Adolescentes não são crianças nem adultos. Eles pousam na beira do ninho, examinando o horizonte, testando o vento com as asas abertas. Foram feitos 
para voar. Mas logo se chocam nas rochas da pressão dos companheiros e das circunstâncias da vida. Há alguma coisa que os pais podem fazer? Existe um 
caminho para o adolescente que está se debatendo? Sim! 

Em Adolescentes Guiados Pelo Espírito, Sally Hohnberger mostra de modo prático como os adolescentes podem se ligar a Deus como o Instrutor pessoal, 
para receber as primeiras noções de um voo bem-sucedido. Se você anseia ver seu adolescente se tornar um vencedor, ou se é um adolescente testando 
suas asas, este livro é para você. 

Nele você encontrará adolescentes e pais reais e, o mais importante, um Deus real com respostas para você. Cada adolescente tem potencial para voar alto, 
guiado pelo Espírito. 
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R$  25,90   https://www.cpb.com.br/produto/detalhe/14621/vaso-de-barro 
PDF  -   https://www.skoob.com.br/livro/pdf/vaso-de-barro/livro:452634/edicao:512726 
 
Descrição do Livro:  
 
Anna Beatrice é uma adolescente muito esperta, criativa e que ama descobrir coisas novas. Ela só não imaginava que sua descoberta mais extraordinária começaria 
exatamente num funeral e que sua vida nunca mais seria a mesma depois daquele acampamento em Richmond. 
  
Contando com a ajuda de seu amigo Gary, Anna vai fazer uma viagem no tempo para reunir todas as informações possíveis que a ajudarão a entender como aquela 
mulher quase sem instrução formal foi capaz de transmitir mensagens tão poderosas e úteis para todas as épocas. Também descobrirá por que ela foi tão querida a 
ponto de reunir mais de cinco mil pessoas para lhe dar o último adeus. 
  
Esta é uma história envolvente que fala sobre o que uma pessoa pode se tornar, não importa quão frágil pareça, quando permite que Deus preencha seu interior. 
Você vai se admirar com o valioso conteúdo desse frágil vaso de barro que ainda hoje enriquece a humanidade. 
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R$  39,80    https://www.cpb.com.br/produto/detalhe/18129/devocional-teen-2020---quem-e-deus? 
 
 
Descrição do Livro: 
 
Quem é Deus? Esta é uma pergunta difícil de responder. Ele é amigo, pai, refúgio, o Médico dos médicos e o Rei dos reis. Também é fiel, justo, paciente e 
perdoador. 
A lista só aumenta: onipotente, onipresente, onisciente, mantenedor, único, santo, Alfa, Ômega... Não vamos ter espaço NESTAS PÁGINAS para escrever tudo sobre 
Deus. Isso seria impossível! 
A boa notícia é que teremos a eternidade para aprender mais de Seu amor e de tudo o que Ele é. Mas aqui está uma pequena amostra... em 366 dias! 
 
SURPRESA! 
 
Este é o seu novo devocional. Desta vez, ele é mais seu do que nunca. Ele é seu MESMO. Sabe por quê? Ao longo dos dias, ele vai ficar com a sua cara. Como? Você 
vai poder pintar, desenhar, escrever, destacar, responder, colar adesivos, deixar do jeitinho que sempre quis. 
Mas o melhor de tudo é que, em cada página, você vai conhecer um pouco mais a respeito de Alguém muito especial. Esse Alguém criou você com as próprias mãos, 
está sempre ao seu lado, o ama mais que tudo, cuida de cada detalhe da sua vida e quer levar você para morar com Ele para sempre. Quem é? Deus! Quer conhecê-
Lo melhor? Aproveite cada página do SEU devocional. 
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R$ 35,72    http://www.livrariaadventista.com.br/voce-pode-realizar-seu-sonho 

 

Descrição do Livro:   

Pavel Goia já sabia aos cinco anos de idade que Deus o havia chamado para cumprir uma missão. No entanto, quando chegou à adolescência, desfrutar a vida com 
seus amigos era bem mais importante do que a religião de sua família. Além do mais, a Romênia comunista era hostil ao cristianismo. Deus captou sua atenção em 
uma noite inesperada, e sua vida deu uma reviravolta. Pavel fez uma aliança com Deus, e sua dedicação a essa aliança foi testada quase imediatamente. Ele, porém, 
permaneceu fiel. Muitos milagres se sucederam em favor desse jovem rapaz que confiou cada aspecto de sua vida a Deus. Qual foi o resultado dessa constante 
lealdade a Deus? Mil e oitocentos quilos de vidros suspensos no ar em uma caixa sem fundo; uma lei aprovada pelo presidente Ceausescu que obrigou uma 
universidade a permitir que Pavel continuasse seus estudos; e um morto ressuscitado, só para citar alguns.  
Sim, Deus ainda realiza grandes milagres! 
 


