
Um dia, de repente comecei a sentir falta 

de algo e percebi que não era nada de 

material, na verdade estava sentindo 

falta de Deus em minha vida. Foi então 

que pensei em freqüentar um grupo de 

jovens...será que devo ir?

Meus pais me deixaram numa festa à

noite e disseram que viriam me buscar 

mais tarde. A festa não está boa e meus 

amigos resolvem ir para outro lugar...o 

que faço?

Estou vendo um filme muito legal na TV e 

me liga um amigo que eu não gosto 

muito pedindo para desabafar...eu 

atendo?

Tirei uma bomba numa prova do colégio 

e meu professor pede para que meus 

pais assinem a prova...sei que vou ficar 

de castigo...será que dou para eles 

assinarem?

Um amigo me pediu ajuda para 

conquistar uma menina do meu grupo. 

Acontece que esse meu amigo não 

percebeu até hoje que sou apaixonada 

por ele...será que devo ajudá-lo? E se os 

dois ficarem juntos e eu perder minha 

chance?

Amanhã terei que apresentar um 

trabalho no colégio e não tive tempo de 

me preparar...seria melhor não ir para a 

escola...

Fomos a uma festinha de aniversário e 

vou voltar para casa de carona com um 

amigo...mas percebo que ele bebeu um 

pouquinho além da conta, apesar de ele 

insistir que está bem para dirigir...todos 

acham a situação engraçada...

Meus amigos vão ao cinema e meus pais 

não me deixaram ir. Meus pais estão 

passando o domingo fora e meus amigos 

me ligam para ir me buscar...voltaremos 

antes dos meus pais chegarem...

Situações que podem ser colocadas para que os adolescentes respondam...



Peguei um DVD emprestado de um 

amigo para jogar no final de semana, 

mas acontece que estraguei o DVD e o 

jogo não funciona mais. Tenho que 

devolver o jogo na segunda feira no 

colégio...e agora?

Estava em casa e por azar quebrei um 

cristal que meu pai deu para minha mãe 

no aniversário dela. Acho que ela não vai 

gostar...mas ela tem tantos...talvez nem 

perceba...o que eu faço?

Meus amigos estão organizando um final 

de semana na casa de praia de um deles 

e todo o nosso grupo vai estar lá. Sei que 

meus pais não vão me deixar ir. Mas...se 

eu disser que vou dormir na casa de um 

deles aqui mesmo...talvez meus pais 

nem fiquem sabendo que fomos para a 

praia...

Transei sem camisinha...e agora?

Meus amigos me aconselharam a sair 

com determinada pessoa e deixar rolar o 

que tiver que rolar. Se eu não fizer 

isso...outros farão e terminarei 

perdendo aquele menino/menina que 

gosto tanto...será que eles têm razão?

Estou com uma turma de amigos e, de 

repente, eles começam a fumar e beber. 

Oferecem-me...o que eu faço?

Estou precisando de uma grana para 

comprar uma coisa que eu quero muito e 

meus pais, chateados comigo, disseram 

que não iriam me dar dinheiro enquanto 

eu não fosse responsável com as minhas 

atividades do colégio e que estudasse 

direitinho...então vejo a bolsa dela em 

cima da mesa...estou sozinho e penso...

Tivemos um pequeno acidente 

doméstico por culpa de meu 

irmão...meus pais não vão gostar nada 

de saber quando voltarem da 

reunião...vão perguntar quem foi...


