Cada homem um

guerreiro

Ajudando homens a terem sucesso na vida

Livro 1

Guia do Líder

Andar
com
Deus

por Lonnie berger

Por que
	Discipulado?
Observação para líderes
Encontre materiais adicionais em 						
www.transmundial.org.br/chamadosavitoria.

Por que discipulado?

O objetivo desta primeira sessão é nos conhecermos e fazer com que cada
homem se comprometa com o seguinte propósito: “Tornar-se o homem que
Deus quer que ele seja!”.

3 Distribua os livros e deixe que os homens o examinem.
3 Caso os homens ainda não se conheçam, use os primeiros minutos
para que cada um diga seu nome, onde trabalha e fale um pouco sobre
sua família. Dê a cada um dois minutos para compartilhar.
3 Página 13-14: Leiam o Prólogo juntos; peça que cada homem leia um
ou dois parágrafos.
3 Páginas 17-22: Leia Por que discipulado? Quando vir a marca 3, isso
significa que há uma questão a ser discutida. Pare em cada uma delas
e faça as perguntas.
3 Página 23: Leia Pontos para relembrar e a Tarefa.
3 Registre as informações de cada participante na página CONTATOS
no final do livro.
3 Escolham o horário e o local das reuniões.
3 O líder encerra com uma oração.
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Encontrando
“Aquela Coisa Única”
Observação para líderes
Encontre materiais adicionais em 			
www.transmundial.org.br/chamadosavitoria.

Encontrando “aquela coisa única”
3 Inicie a reunião com uma oração. Começaremos a orar em grupo a
partir da Lição 7.
3 Pergunte se todos completaram a lição.
3 Pergunte se todos assinaram o Meu Compromisso da página 22. Se
não, peça que o façam agora.
3 Peça que alguém comece a ler a lição e deixe que cada homem leia
um ou dois parágrafos. Sempre que houver um 3, isso significa que há
uma questão a ser discutida. Pare em cada 3 e faça as perguntas.
3 Páginas 26-35: Faça todas as perguntas destas páginas. Dependendo da disponibilidade de tempo, peça a uma ou duas pessoas que
respondam à pergunta. Procure envolver a todos.
3 Página 34: Peça que cada pessoa compartilhe o que escreveu em sua
hora devocional sobre Colossenses 3. Certifique-se de que todos
seguem as orientações de Como compartilhar sua hora devocional
com o grupo.
3 Páginas 34-35: Leia os Pontos a relembrar e a Tarefa.
3 Lembre-os que na próxima semana eles vão compartilhar sua hora
devocional.
3 Termine com uma oração, pedindo ao Senhor que ajude esses homens a desenvolver a capacidade de fazer sua hora devocional.
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Por que os 							
homens fracassam

Observação para líderes

É importante seguir o Guia do Líder ao dirigir a lição. Embora alguns itens
sejam os mesmos toda semana, outros são instruções únicas e específicas
que farão falta caso sejam ignoradas. Esses itens estão assinalados com
uma estrela. H

Por que os homens fracassam

3 Inicie a reunião com uma oração.
3 Pergunte aos participantes do grupo como se saíram em sua hora devocional.
H 3 Volte e releia Como compartilhar sua hora devocional com o grupo
(página 34). Compartilharemos nossa hora devocional toda semana,
por isso é preciso aprender a realizá-la corretamente.
3 Peça que abram o Diário da Hora Devocional e escolham uma meditação que gostariam de compartilhar.
H 3 Depois de compartilharem a hora devocional, volte e leia o bê-a-bá
da hora devocional e Orientações importantes para hora devocional,
páginas 29-31. Esse é um hábito para toda a vida; portanto vamos
revisar.
3 Peça a alguém que comece a ler a lição e deixe que cada homem leia
um ou dois parágrafos. Sempre que houver um 3, haverá um assunto
para ser discutido. Pare em cada 3 e faça as perguntas.
3 Páginas 40-43: Faça cada uma das perguntas dessa página. Dependendo da disponibilidade de tempo, peça que três ou quatro pessoas
respondam. Tente incluir a todos.
3 Página 43: Leia João 15.4-8 em grupo. Em seguida, discuta cada uma
das perguntas. Tente fazer com que todos os homens compartilhem.
3 Página 44: Leia os Pontos a relembrar e a Tarefa.
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3 Pegue seu bloco de versículos de Cada homem um guerreiro e coloque o cartão de Mateus 22.36-38 no bolso transparente dele.
3 Encerre com uma oração pedindo a Deus que ajude a cada homem a
fazer sua hora devocional.

Um homem 							
da palavra

Nota para os líderes

É importante seguir o Guia do Líder ao dirigir a lição. Embora alguns
aspectos sejam os mesmos toda semana, outros são instruções únicas e
específicas que farão falta caso sejam ignoradas. Esses itens estão assinalados com uma estrela. H

Um homem da Palavra

3 Inicie a reunião com uma oração.
H 3 Peça que cada homem compartilhe uma de suas devocionais com o
grupo. Procure usar as orientações de Como compartilhar sua hora
devocional na página 34.
H 3 Pergunte aos homens como foi a memorização do primeiro verso. Pergunte quem gostaria de tentar recitar o verso. Talvez você queira ser
o primeiro e dar o chute inicial. Depois, peça que cada homem recite
o versículo memorizado.
H 3 Lembre-os de dizer a referência antes e depois do versículo.
3 Comece a ler a lição parágrafo por parágrafo. Uma marca 3 na frente
do item indica que há uma questão a ser discutida. Pare em cada 3 e
faça as perguntas.
3 Páginas 47-51: Faça cada uma das perguntas dessas páginas. Dependendo da disponibilidade de tempo, peça que duas a quatro pessoas
respondam. Procure incluir todos.
3 Páginas 49-50: Leia Técnicas para ajudá-lo a memorizar as Escrituras
para a vida toda. Pergunte se alguém tem alguma dúvida ou deseja
fazer algum comentário.
3 Página 50: Peça que alguém leia cada versículo. Dependendo da
disponibilidade de tempo, deixe que o maior número possível de
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3
3
3
3
3

participantes compartilhe suas ideias sobre o que é ser um homem da
Palavra.
Página 50: Peça que cada um leia o parágrafo que escreveu sobre Porque
eu quero ser um homem da Palavra.
Página 52: Leia os Pontos a relembrar e a Tarefa.
Coloque o próximo texto — 2 Timóteo 3.16-17 — no bolso de seu bloco
de versículos e omece a memorizá-lo esta semana.
Página 52: Leia o Recado especial.
Termine com uma oração.

Meditação: pensando 		
com propósito

Nota aos líderes
Essa lição possui alguns itens especiais marcados com uma estrela. H

Meditação: pensando 						
com propósito

H 3 Dividam-se em duplas e recitem um para o outro os versículos memorizados. Um participante deve segurar o cartão e dizer a referência
enquanto o outro cita o verso e também diz a referência depois do
versículo.
H 3 Mostre aos homens o Registro de memorização de versículos no final
do livro. Sempre que um homem recitar os versículos perfeitamente,
palavra por palavra, o outro deverá registrar e escrever a data na linha correspondente. Leia no final do livro os Requisitos para completar o Livro 1.
• Terminar todas as lições
• Memorizar e citar seis passagens das Escrituras
• Registrar vinte devocionais ou mais.

3 Inicie a reunião com uma oração.
H 3 Pergunte aos participantes como estão indo na memorização dos versículos. Estão citando a referência antes e depois do versículo? Estão
citando a referência junto com a primeira frase?
H 3 Releia nas páginas 49-50 asTécnicas para ajudar a memorizar as Escrituras para a vida toda.
3 Peça que cada um compartilhe uma de suas horas devocionais. Abra a
Bíblia no texto quando estiverem lendo.
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3 Página 54: Peça a alguém que comece a ler a lição e peça que cada um leia
um ou dois parágrafos.
3 Página 55-59: Faça as perguntas dessas páginas. Dependendo da disponibilidade de tempo, peça que entre duas a quatro pessoas deem suas
respostas. Procure envolver todos os participantes.
3 Páginas 58-59: Leia os Pontos a relembrar e a Tarefa.
3 Páginas 59: Coloque Josué 1.8 no bolso do bloco de versículos e comece a
memorizar o versículo nesta semana.
3 Encerre com uma oração. Como líder, ore para que todos se tornem homens da Palavra.

Vocês não têm

porque não pedem

Observação para líderes
Esta lição possui alguns itens especiais marcados com uma estrela. H

Vocês não têm

porque não pedem

H 3 Em duplas, recitem os versículos um para o outro. Um participante
segura o cartão e diz a referência enquanto o outro faz a citação e a
diz a referência no final do versículo.
3 Preencha o registro de memorização correspondente no final do livro.
3 Inicie a reunião com uma oração.
H 3 Verifique o progresso do grupo na memorização de versículos. Lembre os homens de que repetir, repetir e repetir é essencial. Tente repetir seus versículos todos os dias.
H 3 Lembre-os de fazer pelo menos uma hora devocional baseada no novo
versículo a cada semana, fazendo todos os exercícios de meditação.
Assim o versículo já estará quase aprendido.
3 Peça a cada um que compartilhe uma hora devocional.
3 Comece lendo a lição, parágrafo por parágrafo.
3 Páginas 64-67: Faça todas as perguntas dessas páginas. Dependendo
da disponibilidade de tempo, peça que entre duas a quatro pessoas
respondam. Procure envolver todos os participantes. Abram as Bíblias e acompanhem a leitura dos versículos.
3 Página 66: Peça que cada pessoa leia seu resumo de oração.
3 Página 66-67: Dependendo do tempo, permita que o maior número
possível de participantes compartilhe as respostas das seções O texto
contém e Reescreva de João 16.24.
3 Página 67: Leia Pontos a relembrar.
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3 Página 67: Leiam o Recado especial juntos. Discuta como vocês podem
ajudar uns aos outros a adquirir os hábitos espirituais de hora devocional e memorização das Escrituras.
3 Página 68: Leia a Tarefa. Coloque João 16.24 no bolso do bloco de versículos e memorize o texto nesta semana.
3 Encerre com uma oração.
É hora de encomendar o livro seguinte. Entre no site loja.transmundial.com.
br e encomende o próximo livro da série. Grupos de homens casados devem
encomendar o Livro 2 – Casamento e criação de filhos. Grupos de homens
solteiros podem pular para o Livro 3 – Dinheiro, sexo, trabalho, tempos difíceis e fazendo sua vida valer a pena.

O verdadeiro

propósito da oração

Nota aos líderes
Esta lição possui alguns itens especiais assinalados com uma estrela. H

O verdadeiro

propósito da oração

3 Dividam-se em duplas e recitem todos os versos um ao outro. Um participante segura os cartões e diz a referência enquanto o outro cita o
verso e repete a referência no final.
3 Inicie a reunião com uma oração.
H 3 Peça aos homens que contem o número de horas devocionais registradas. Alguém tem mais de dez? Quinze? Preencha o registro no fim
do livro. Elogie aqueles que tiveram um bom desempenho e encoraje
os que enfrentaram dificuldades.
3 Peça que cada um compartilhe uma hora devocional.
3 Comecem a ler a lição, um parágrafo cada um.
3 Páginas 71-78: Faça todas as perguntas dessas páginas. Dependendo
da disponibilidade de tempo, dê oportunidade para que duas ou três
pessoas respondam. Procure envolver todos os participantes.
3 Página 77: Leia Pontos a relembrar
3 Páginas 77-78: Leia a Tarefa. Coloque Filipenses 4.6-7 no bolso do
bloco de versículos e memorize-o durante esta semana.
3 Página 77: Pratique o método de oração ACS em grupo. Peça ao grupo
que abra na página 74. Siga as instruções da página 70.
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H 3 LÍDER: Leia em voz alta as seguintes instruções para o exercício de
oração ACS. Peça que abram na página 74. Diga:
3 Todos nós vamos orar três vezes usando o formato da página 74.
Começarei com a forma de oração adoração e ações de graças. Cada
participante fará uma oração de adoração e gratidão semelhante
usando a ilustração como guia.
3 Depois que todos orarem, começarei a oração de confissão de pecados e todos oraremos novamente.
3 Depois que todos orarem, começarei a oração de súplica e todos oraremos novamente.
3 Então eu encerrarei.

O segredo de uma

vida transformada

Observação para líderes
Você pode fazer o download do Guia do Líder no site 			
loja.transmundial.com.br para facilitar a direção do estudo.

O segredo de uma

vida transformada

3 Dividam-se em duplas em que um recita os versículos para o outro.
3 Preencha o registro de memorização de versículos.
3 Inicie a reunião com uma oração.
3 Peça que cada um compartilhe uma hora devocional.
3 Comecem lendo a lição parágrafo por parágrafo.
3 Páginas 82-85: Faça todas as perguntas dessas páginas. Dependendo
da disponibilidade de tempo, peça que duas ou três pessoas respondam. Procure envolver todos os participantes.
3 Página 83: Lucas 6.46-49. Observação para o líder: O ensino principal
desta lição é a diferença entre aqueles que aplicam a Palavra e aqueles que não o fazem.
3 Página 84: Recado especial: O que você acha de nosso novo alvo para a
memorização das Escrituras?
3 Página 85: Recapitule todos os versículos memorizados e compartilhe
suas possíveis aplicações.
3 Páginas 85- 86: Leia os Pontos a relembrar e a Tarefa.
3 Página 86: Coloque Tiago 1.22 no bolso do bloco de versículos e decore-o durante esta semana.
3 Página 86: Encerre com uma oração em grupo aplicando o método
ACS. Siga o modelo da página 75 e as instruções do Guia do Líder na
página 70.
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Cada homem

um buldogue

Recado para os líderes
Você pode fazer o download do Guia do Líder no site 			
loja.transmundial.com.br para facilitar sua condução da lição.

Cada homem um buldogue

3 Dividam-se duplas e recitem todos os versículos um ao outro. Preencha o registro de versículos memorizados.
3 Pergunte se os participantes concluíram todas as atividades propostas do Livro 1. Incentive-os a preencher todos os requisitos.
3 Inicie a reunião com uma oração.
3 Peça que cada um compartilhe uma hora devocional.
3 Comecem lendo a lição, um parágrafo cada um.
3 Páginas 89-91: Discuta as questões a respeito de ser um buldogue e
crescer como cristão. (Líder: Tente encontrar um motivo para elogiar
cada um dos homens por seu esforço em Cada homem um guerreiro
até aqui).
3 Páginas 91-92: Leia e discuta Líderes lideram e Orientações para um
estudo de sucesso para “Cada homem um guerreiro”. Pergunte aos homens como melhorar o estudo.
3 Páginas 93-95: Responda a cada uma das perguntas de Avaliação.
Peça que cada homem, um por um, leia uma pergunta e dê a resposta.
Se possível, discutam o assunto.
3 Páginas 95-96: Leiam Hebreus 12.11. Peça que cada homem compartilhe sua meditação e sua paráfrase do versículo.
3 Páginas 96-97: Leia os Pontos a relembrar e a Tarefa.
3 Encerre com uma oração em grupo aplicando o método ACS. Siga o
modelo da página 75 e do Guia do Líder na página 70. Durante a parte
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de Súplica, peça que os homens orem uns pelos outros para que se tornem os buldogues espirituais que Deus quer que eles sejam.

Cada homem um guerreiro faz parte do material de
apoio e discipulado do ministério Chamados à Vitória
da Rádio Trans Mundial.
Encontre materiais adicionais em
www.transmundial.org.br/chamadosavitoria

