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Livro: O Jovem e a Família 
visa esclarecer o porquê da 

família, sua origem e a causa 
dos  compromissos 

assumidos por cada membro 
que a compõe,  o que irá  

despertar a  responsabilidade 
e a gratidão entre os leitores 

jovens. 





Adolescência 

     “A adolescência é o período próprio do 
desenvolvimento físico e psicológico, que se inicia 
aproximadamente aos catorze anos para os rapazes e aos 
doze anos para as moças, prolongando-se, até aos vinte e 
dezoito anos, respectivamente, nos países de clima frio, 
sendo que nos trópicos há uma variação para mais cedo.”  

 
Joanna de Ângelis, Adolescência e vida, p.13). 
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O DESPERTAR DO ESPÍRITO 

 “Que é o que motiva a mudança 
que se opera no caráter do indivíduo em 
certa idade, especialmente ao sair da 
adolescência? É que o Espírito se modifica? 

 É que o Espírito retoma a 
natureza que lhe é própria e se mostra 
qual era.”  

(Allan Kardec, O livro dos Espíritos,83. ed. perg. 385). 
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     “Renasce-se, portanto, no lar, na família de que se 
tem necessidade, e nem sempre naquela que se 
gostaria ou que se merece, a fim de progredir e limar 
as imperfeições com o buril da fraternidade que a 
convivência propicia e dignifica.”  

                                (Joanna de Ângelis,  Adolescência e vida, p. 28,30). 
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CONDUTA DO ADOLESCENTE 
PERANTE OS PAIS 

      “Começa a pensar que 
teus progenitores são 
enviados de Deus, para te 
educarem, e as tuas vidas 
mudarão, todos os dias, 
em bênçãos de flores, com 
perfumes de Amor.” 

 (Scheilla, Chão de rosas,3.ed., p.87). 
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