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Introdução
U m a M e n s ag e m

ao s

Pais

P

elo fato de vocês serem mais velhos e mais sábios do que sua filha, vocês têm muito a ensinar a
ela (mesmo que ela não pense assim). Mas quais
lições devem ser ensinadas primeiro? Afinal de contas,
provavelmente vocês têm centenas de ideias em mente,
e todas são importantes. E com tanto a se considerar,
talvez haja dificuldade para organizar os pensamentos.
Pode ser também que vocês não tenham tempo para se
sentar com sua filha e compartilhar suas próprias lições
de vida de uma forma sistemática. Se esse é o caso de
vocês, este livro pode ajudar.
Os textos se focam em vinte grandes princípios para
os cristãos, lições que sua filha precisa desesperadamente
saber. Portanto, eis a missão, pais: leiam este livro, incluam seus princípios pessoais e depois separem uma série
de momentos para ter uma conversa cara a cara, de pais
para filha e sem interrupções com a jovem que Deus deixou aos seus cuidados. Faça o possível para reservar tempo suficiente para explorar estes conceitos a fundo e não
tenham medo de compartilhar suas próprias experiências: suas vitórias, derrotas e lições que vocês aprenderam
ao longo do caminho.
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20 c oisas

qUe

eU P reciso dizer

à

minha Filha

Vivemos em um mundo no qual muitos pais têm terceirizado a tarefa de criar seus filhos, o que inevitavelmente gera consequências. E não tenham dúvidas de que
sua filha aprenderá sobre a vida com alguém; na verdade, ela faz isso todos os dias — algumas lições são boas
e outras não. Então, perguntem a si mesmos: sua filha
está aprendendo com o mundo ou com vocês? O mundo irá, às vezes, desviá-la intencionalmente do caminho,
mas vocês nunca farão isso. Portanto, peguem este livro,
peguem suas anotações, separem um momento para ficar com sua filha e tenham a conversa sincera que vocês
merecem.
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1ª Coisa que Eu Preciso dizer à Minha Filha

dEuS tEM uM PLAno PArA
SuA VIdA QuE É MAIor
(E MELHor) do QuE o SEu.

“Porque sou eu que conheço os planos
que tenho para vocês”, diz o Senhor,
“planos de fazê-los prosperar e não de
lhes causar dano, planos de dar-lhes
esperança e um futuro.”
—
Jeremias 29:11
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que

Eu P reciso Dizer

à

Minha Filha

Conversem com Sua Filha
Sobre o Plano de Deus

A

Bíblia não deixa dúvidas: Deus tem planos —
grandes planos — para vocês e para a sua família. Mas Ele não forçará ninguém a aceitá-los
— se quiserem experimentar a abundância reservada por
Deus, vocês precisam estar dispostos a aceitar Sua vontade e a seguir Seu Filho.

Como cristãos, vocês e os membros da sua família devem fazer a seguinte pergunta a si mesmos: “De que maneira podemos fazer nossos planos serem como os planos
de Deus?” Quanto mais se dedicarem a seguir o caminho
que Ele designou para suas vidas, melhor.

Certamente sua filha tem algumas preocupações relacionadas aos problemas atuais dela, e vocês devem motivá-la a entregar essas preocupações a Deus em oração.
Ela tem esperanças e sonhos, e vocês precisam encorajá-la a falar com Deus sobre esses sonhos. Sua filha está
fazendo planos para o futuro e, a propósito, apenas o
Criador conhece esse futuro. Vocês devem pedir para ela
deixar Deus direcionar seus passos.
Portanto, lembrem-se de que Ele quer usar vocês —
e sua filha — de maneiras inesperadas e maravilhosas, e
cabe a vocês buscar o plano que Ele tem para suas vidas à
14

F ale Sobre

o

P lano

de

Deus

medida que a encorajam a fazer o mesmo. Quando fizerem isso, descobrirão que os planos de Deus são sublimes
e gloriosos… mais do que qualquer um imagina.

Sabemos que Deus age em todas as
coisas para o bem daqueles que o
amam, dos que foram chamados
de acordo com o seu propósito.
—
Romanos 8:28
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Minha Filha

O que Mais a Palavra de Deus Nos Diz
Sobre Direcionamento Dado por Cristo
Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir;
eu o aconselharei e cuidarei de você.
Salmos 32:8

Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são
filhos de Deus.

Romanos 8:14

Tu, Senhor, manténs acesa a minha lâmpada; o meu Deus
transforma em luz as minhas trevas.

Salmos 18:28

Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas.
Provérbios 3:6

O Soberano Senhor deu-me uma língua instruída, para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã
após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém
que é ensinado. O Soberano Senhor abriu os meus ouvidos, e
eu não tenho sido rebelde; eu não me afastei.
Isaías 50:4-5
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Deus

Outras Grandes Ideias
Com Deus, não há “plano B” ou “segunda opção”. Existe
somente o “plano A”. E, se permitirmos, Ele fará maravilhas em nossas vidas.
Gloria Gaither

Deus tem um plano para a vida de cada cristão. Todas as
circunstâncias, todas as situações do destino, tudo trabalha junto para o nosso bem e para a Sua glória.

Billy Graham

Deus preparou uma trajetória para a sua vida, e nem todas as fraquezas do mundo O farão mudar de ideia. Ele
estará com você a cada passo e, mesmo que demande
tempo, Ele tem planejado uma comemoração para quando você cruzar os “mares vermelhos” da sua vida.
Charles Swindoll

Deus quer que nós O sirvamos com um espírito desejoso;
um espírito que não faria outra coisa a não ser servi-Lo.
Beth Moore

Deus nunca nos levará a um lugar onde Sua força não
possa nos sustentar.
Barbara Johnson
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Eu não tenho dúvidas de que o Espírito Santo direciona
as decisões em seu interior a partir do momento em que
você escolhe tomá-las para agradar a Deus. Errado seria pensar que Ele fala apenas ao seu interior, enquanto,
na verdade, Ele também fala por meio das Escrituras, da
Igreja, dos irmãos em Cristo e dos livros.
C.S. Lewis

O Senhor nunca comete erros. Um dia, quando estivermos no céu, tenho certeza de que teremos a resposta para
todos os porquês. Muitas vezes eu perguntei “por quê?”,
mas no céu veremos o lado de Deus nessa história.
Corrie ten Boom

Se você acredita em um Deus que controla as grandes
coisas, você precisa acreditar em um Deus que controla
as pequenas coisas. Certamente é para nós que as coisas
parecem “grandes” ou “pequenas”.
Elisabeth Elliot

Nosso Deus é intencional, e transborda de motivos e razões. Ele nunca faz nada por capricho ou decide algo no
“cara ou coroa”.
Joni Eareckson Tada

18

F ale Sobre

o

P lano

de

Deus

Pontos Importantes:
Anotem pelo menos três coisas, que sua filha precisa
saber, relacionadas ao plano de Deus:
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Momento de Oração:
Escrevam uma oração para sua filha com base neste
capítulo:
Senhor,

Amém
20

20 COISAS QUE EU PRECISO DIZER AO MEU FILHO

Como pais, somos conduzidos a viver uma das experiências mais
surpreendentes desta vida. Algumas pessoas que passam por
esse momento ímpar, tanto homem quanto mulher, sentem que ter
um filho simboliza uma ruptura na rotina familiar.
Vemos muitos pais se sentindo perdidos nesse caminho, com dúvidas ou até apavorados, pois agora existe uma vida que depende
de suas escolhas, ensinamentos e cuidados.
Pensando nessas questões, trazemos neste livro importantes reflexões para auxiliá-los nessa caminhada árdua, porém recompesadora de ser pais de futuros homens de valor. Seja um referencial
para seu filho e coloque em ação Provérbios 22:6:
Educa a criança no caminho em que deve andar;
e até quando envelhecer não se desviará dele.

WWW.BVFILMS.COM.BR ❖ (21) 2127-2600

MINHA PRIMEIRA MENSAGEM

Como pais, queremos que nossos filhos descubram o valor da Palavra de Deus, não é mesmo? Contudo, a leitura bíblica pode ser
desafiadora, repleta de conceitos e linguagens difíceis que soam
de maneira confusa aos ouvidos dos nossos pequeninos. Determinada a proporcionar um material de qualidade específico para este
público, a BV Books traz Minha Primeira Mensagem, uma Bíblia única que transforma os devocionais da família em uma experiência
interativa e divertida.
Eugene H. Peterson (Bíblia The Message) nos proporcionou esta
preciosa versão bíblica, com uma tradução de fácil entendimento
que narra cinquenta das histórias mais queridas da Bíblia. Minha
Primeira Mensagem contém ilustrações vibrantes que trazem vida
a estas lições eternas. Afinal, como a própria Escritura Sagrada diz:
“Mostre a direção da vida para seus filhos
e, mesmo quando forem velhos, eles
não se perderão.” Provérbios 22:6
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ESCOLHAS DA VIDA

Qual caminho seus jovens seguirão?
O Kit Escolhas da Vida é um material devocional e de estudo para auxiliar no
discipulado de jovens e adolescentes. O kit, inspirado e desenvolvido pelos
produtores do filme Para Salvar Uma Vida, oferece:
•

Guia do Líder: com instruções, mensagens impactantes, atividades, discussões,
perguntas e dicas para lidar com assuntos difíceis;

•

Guia do Jovem: com questionamentos diários que ajudam o jovem a desenvolver o
hábito do estudo bíblico e da oração;

•

Guia do Líder do Grupo Jovem: com instruções passo a passo, dicas, perguntas para
cada encontro e um estudo bíblico instigante;

•

DVD de Recursos: com clipes do filme e mensagens do pastor da juventude Jim Britts.

•

e muito mais.

Assuntos importantes, como pressão dos colegas, tentações sexuais, conflitos
familiares e pouca fé, podem desviar até mesmo os jovens mais bemintencionados. Ajude-os a tomar decisões sensatas com Escolhas da Vida:
•

Cenas do filme Para Salvar Uma Vida como forma de criar um papo saudável;

•

Instruções para envolver os pais e adultos em trabalho voluntário;

•

Materiais personalizados e fáceis de compartilhar com o grupo.
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KIT PARA SALVAR UMA VIDA

A adolescência é a fase que enfrenta mais dificuldades do
que qualquer outra. Para Salvar Uma Vida é um alerta sobre as
escolhas e os desafios reais na vida dos jovens. Este Kit estimula os
jovens a responder à pergunta: “O que eu quero da minha vida?”,
e permite que eles a respondam com honestidade, ousadia e como
verdadeiros cristãos.
Quantos de nós já nos sentimos inspirados e motivados por
algum filme? Sem sombra de dúvida, atualmente os filmes são
uma excelente forma de inspirar e motivar as pessoas. Hoje,
muitas empresas e igrejas estão utilizando filmes para melhorar
o desempenho de seus profissionais e também para evangelizar
milhões de pessoas no mundo com um entretenimento capaz de
transformar e salvar vidas.
A BV Films, visando trazer esta cultura para dentro das igrejas, lança
o projeto BV Cine, no qual oferece à igreja uma oportunidade de
auxiliar na evangelização e um material de apoio para a divulgação
do filme. Sem dúvida, as igrejas terão em mãos um material mais
dinâmico e eficiente para o crescimento do povo de Deus.
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SÉRIE HISTÓRIAS BÍBLICAS CONTEMPORÂNEAS

Conheça as histórias bíblicas que consagraram grandes
homens à galeria da fé. Em versão totalmente colorida, a série
Histórias Bíblicas Contemporâneas, composta por 12 livros, traz
ensinamentos valiosos para seus filhos. As crianças vão amar
as ilustrações e, com uma linguagem atual, vão entender com
facilidade as palavras que compõem esta versão parafraseada das
histórias dos heróis da fé.
Compartilhe com seus filhos o testemunho do poder de uma fé
verdadeira e da ousadia de homens que personificam o poder da
fidelidade de Deus para com aqueles que O servem e obedecem.
•

DAVI e o Reino de Israel

•

JOSUÉ e a Terra Prometida

•

JOSÉ e os Hebreus no Egito

•

MOISÉS e o Povo de Deus

•

GIDEÃO e os Tempos dos Juízes

•

ELIAS e os Grandes Profetas

•

JESUS no Início de Seu Ministério

•

JESUS Faz Milagres e Cura as Pessoas

•

JESUS Ressuscita

•

JESUS Ensina aos Seus Discípulos

•

PAULO e os Apóstolos Espalham a Boa Nova

•

NÓE e o Povo Fiel
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