Cada homem um

guerreiro

AJUDANDO HOMENS A TEREM SUCESSO NA VIDA

LIVRO 2

Guia do Líder

Casamento
e criação de filhos

POR LONNIE BERGER

Preenchendo
as lacunas

Observação para novos líderes

Para facilitar sua tarefa de conduzir a lição, encontre materiais adicionais
em www.transmundial.org/chamadosavitoria. Embora alguns itens sejam os mesmos toda semana, alguns são especiais, instruções únicas que
prejudicarão o aproveitamento do estudo caso sejam omitidas. Esses itens
estão assinalados com uma estrela. H

Preenchendo as lacunas

3 Dividam-se em duplas e cada um deverá recitar para o outro os versículos memorizados no livro 1.
3 Rubrique o registro de versículos memorizados.
3 Inicie a reunião com oração.
3 Peça que cada participante compartilhe uma hora devocional.
3 Leia o prefácio, caso não tenha lido.
3 Comecem lendo a lição, parágrafo por parágrafo.
3 Páginas 17-25: Faça todas as perguntas dessas páginas. Dependendo
da disponibilidade de tempo, peça que duas a quatro pessoas respondam. Procure envolver todos os participantes.
3 Página 24: Peça que cada um compartilhe seus pontos a relembrar.
3 Página 25: Leiam juntos a tarefa. Peça que coloquem Gênesis 2.18
no bolso transparente na capa do bloco de versículos. Incentive
os homens a começar a memorizar também os versículos sobre
casamento.
H 3 Na próxima semana, faça suas horas devocionais com base nos seguintes versículos: João 13.2-15; Mateus 20.20-28; João 12.23-28 e 1Coríntios 13.1-13. De agora em diante vamos basear nossas devocionais nas
passagens que se aplicam ao tópico que estamos estudando.
3 Encerre com oração em grupo usando o método ACS que aprendemos
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no livro 1. Orem por suas esposas e casamentos e pelas mudanças que
precisam acontecer para serem os maridos que Deus quer que vocês sejam.

O marido

consagrado a

Deus

Observação para os líderes

Para facilitar sua tarefa de conduzir a lição, encontre materiais adicionais em www.transmundial.org/chamadosavitoria. É importante seguir
o guia do líder ao dirigir a lição. Embora alguns itens sejam os mesmos
toda semana, alguns são especiais, instruções únicas que prejudicarão o
aproveitamento do estudo caso sejam omitidas.

O marido consagrado a Deus

3 Em duplas, um recitará os versículos memorizados para o outro. Continuem a recitar os versículos do livro 1 durante todo o curso.
3 Rubrique o registro de memorização de versículos.
3 Inicie a reunião com uma oração.
H 3 Pergunte aos homens se eles se lembraram de usar as passagens sugeridas para fazer as devocionais. Incentive-os a usar essas passagens
para ajudar a absorver melhor o conteúdo.
3 Peça que cada homem compartilhe uma hora devocional.
3 Leiam a lição, parágrafo por parágrafo.
3 Páginas 29-37: Faça todas as perguntas dessas páginas. Dependendo
da disponibilidade de tempo, peça que duas a quatro pessoas respondam. Tente envolver todos os participantes.
3 Página 36: Peça que cada homem compartilhe seus pontos a relembrar.
3 Página 37: Leiam a tarefa juntos. Coloque Efésios 5.25 e Meu compromisso matrimonial no bolso do bloco de versículos e memorize o texto
durante esta semana.
3 Encerrem a reunião com oração em grupo usando o método ACS,
orando por suas esposas e seus casamentos. Orem pelas mudanças
que precisam acontecer em sua vida para serem os maridos que Deus
quer que sejam.
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Quando

casamentos ferem

Nota para os líderes

Para facilitar sua tarefa de conduzir a lição, encontre materiais adicionais em www.transmundial.org/chamadosavitoria. É importante seguir
o Guia do líder ao dirigir a lição. Embora alguns itens sejam os mesmos
toda semana, alguns são especiais, instruções únicas que prejudicarão o
aproveitamento do estudo caso sejam omitidas.

Quando casamentos ferem

3 Em duplas, recitem todos os versículos e o Meu compromisso matrimonial um para o outro.
3 Rubrique o registro de atividades.
3 Inicie a reunião com uma oração.
H 3 Peça que cada um dos homens compartilhe uma devocional. Incentive-os a usarem as passagens sugeridas para ajudá-los a compreender
melhor o assunto estudado.
3 Comecem lendo a lição, parágrafo por parágrafo.
3 Páginas 42 a 45: Faça todas as perguntas dessas páginas. Dependendo da disponibilidade de tempo, peça que duas a quatro pessoas respondam. Procure incluir todos os participantes.
3 Página 42: Peça que cada um leia o seu resumo de 1 Pedro 4.19.
3 Página 46: Peça que cada um leia seus pontos a relembrar.
3 Página 46: Leia a tarefa e coloque 1 Pedro 4.19 no bolso do bloco de
versículos.
3 Página 46: Encerre a reunião praticando o método ACS de oração.
Esse talvez seja um bom momento para os homens orarem por situações difíceis que eventualmente enfrentam em seu casamento.
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A esposa
ferida

Observação para líderes

Para facilitar sua tarefa de conduzir a lição, encontre materiais adicionais em www.transmundial.org/chamadosavitoria. É importante seguir
o guia do líder ao dirigir a lição. Embora alguns itens sejam os mesmos
toda semana, alguns são especiais, instruções únicas que prejudicarão o
aproveitamento do estudo caso sejam omitidas.

A esposa ferida

Em duplas, recitem todos os versículos um para o outro.
Rubrique o registro de atividades.
Peça que alguém inicie a reunião com uma oração.
Peça que cada um dos homens compartilhe uma hora devocional.
Comecem lendo a lição, parágrafo por parágrafo.
Páginas 50-57: Faça todas as perguntas dessas páginas. Dependendo
da disponibilidade de tempo, peça que duas a quatro pessoas respondam. Procure envolver todos os participantes.
3 Página 57: Peça que cada homem compartilhe os seus pontos a relembrar.
3 Página 58: Leiam a tarefa juntos. Coloque 1 Pedro 3.7 no bolso de seu
bloco de versículos e memorize o texto durante esta semana.
3 Encerre com uma oração usando o método ACS. Ore por sua esposa e
por seu casamento. Ore pelas mudanças que você precisa fazer para
ser o marido que Deus quer que você seja.
3
3
3
3
3
3
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Voltando os

corações dos pais
para seus filhos

Observação para novos líderes

Para facilitar sua tarefa de conduzir a lição, encontre materiais adicionais
em www.transmundial.org/chamadosavitoria.

Voltando o coração

dos pais para seus filhos

3 Em duplas, recitem todos os versículos um para o outro.
H 3 Conte as devocionais registradas no fim de seu livro. Você deve ter dez
ou mais. Rubrique o registro de atividades.
3 Peça a alguém que inicie a reunião com uma oração.
H 3 Leia o recado especial na página anterior. Decidam em grupo se dividirão as lições em duas semanas ou não.
3 Peça que cada um compartilhe uma devocional.
3 Comecem a ler a lição, parágrafo por parágrafo.
3 Páginas 63-75: Faça todas as perguntas dessas páginas. Dependendo
da disponibilidade de tempo, peça que duas a quatro pessoas respondam. Procure incluir todos os participantes.
3 Página 67: Peça que cada um leia o seu resumo sobre educação de
filhos sob a perspectiva de Deus de acordo com a palavra grega
paideia.
H 3 Página 68: Divida a lição aqui. Coloque os três princípios bíblicos da
educação de filhos no bolso do bloco de versículos e comece a memorizá-los durante esta semana. Não esqueça de relembrar os versículos
e compartilhar as devocionais no início da segunda semana.
3 Página 75: Peça que alguém leia os pontos a relembrar.
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3 Página 76: Leia a tarefa.
3 Página 76: Planeje um passeio de uma hora com um de seus filhos ou netos e prepare-se para prestar relatório ao grupo.
3 Página 76: Lembre os participantes de usar uma caneta colorida ou sublinhar os pontos importantes da lição para ajudá-los a escrever seus pontos a relembrar.
3 Encerre a reunião usando o método de oração em grupo ACS. Passe algum
tempo orando por seus filhos.

A língua tem o poder
da vida e da morte

Observação para novos líderes

Para facilitar sua tarefa de conduzir a lição, encontre materiais adicionais
em www.transmundial.org/chamadosavitoria.

A língua tem o poder

da vida e da morte

3 Em duplas, recitem os versículos um para o
outro.
3 Rubrique o registro de atividades.
3 Peça que alguém inicie a reunião com uma
oração.
3 Peça que cada um dos homens compartilhe
uma devocional.
H 3 Peça a cada um dos homens que compartilhe
como foi o seu tempo especial com sua filha
ou filho. Pergunte: O que vocês fizeram? Aonde
foram? Use os critérios relacionados ao lado.
Pergunte o que cada um está aprendendo sobre ser um pai melhor. Por quê?
3 Leiam a lição, parágrafo por parágrafo.
3 Páginas 79-89: Faça cada uma das perguntas dessas páginas. Dependendo da disponibilidade de tempo, peça que duas a quatro
pessoas respondam. Procure incluir todos os
participantes.
H 3 Página 84: Interrompa a lição nesse ponto.
Lembre-se de rever os versículos, compartilhar

Momentos
proveitosos entre
pai e filho ou pai
e filha
Você:
• Criou um
ambiente de
confiança?
• Fez perguntas?
• Permitiu que ele/
ela fosse o centro
das atenções?
• Escutou?
• Orou com eles?
• Disse uma
verdade
fundamental
para a vida
dele/dela?
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Os anos da

adolescência: quem
está no controle?

Observação para novos líderes

Para facilitar sua tarefa de conduzir a lição, encontre materiais adicionais
em www.transmundial.org/chamadosavitoria.

Os anos da adolescência:

quem está no controle?

3 Em duplas, recitem os versículos um para o
outro.
3 Rubrique o registro de atividades.
3 Peça que alguém inicie a reunião com uma
oração.
3 Peça que cada homem compartilhe uma devocional.
H 3 Peça que cada um compartilhe como foi seu
tempo especial com o filho ou filha. Pergunte:
O que você fez? Aonde foi? Sobre o que conversaram? Aplique os critérios ao lado. Pergunte o que cada um aprendeu sobre ser um pai
melhor e peça que diga por quê.
3 Comecem a ler a lição, parágrafo por parágrafo.
3 Páginas 93-103: Faça todas as perguntas dessas páginas. Dependendo da disponibilidade
de tempo, deixe que duas a quatro pessoas
respondam. Procure envolver todos os participantes.

Momentos
proveitosos entre
pai e filho ou pai
e filha
Você:
• Criou um
ambiente de
confiança?
• Fez perguntas?
• Permitiu que ele/
ela fosse o centro
das atenções?
• Escutou?
• Orou com eles?
• Disse uma
verdade
fundamental
para a vida
dele/dela?
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H 3 Página 98: Interrompa a lição aqui. Lembre-se de recapitular os versículos, compartilhar as devocionais e fazer relatório dos momentos especiais com os filhos no início da segunda semana.
3 Páginas 102-103: Todos leram os pontos a relembrar? Discuta-os sempre
que possível e leia a tarefa.
3 Página 103: Planeje um passeio de uma hora com um de seus filhos ou
netos e prepare-se para compartilhar com o grupo.
3 Página 103: Coloque Provérbios 18.13 no bolso do bloco de versículos e
memorize o texto durante esta semana.
3 Encerre a reunião com oração em grupo aplicando o método ACS. Passe
algum tempo orando por seus filhos.

Voltando os

corações dos filhos
aos seus pais

Observação para novos líderes

Para facilitar sua tarefa de conduzir a lição, encontre materiais adicionais
em www.transmundial.org/chamadosavitoria.

Voltando os corações

dos filhos aos seus pais

H 3 Em duplas, recitem todos os versos um
para o outro. Conte as horas devocionais
registradas no final do livro. Você deve ter
vinte ou mais. Rubrique o registro de atividades.
3 Peça que alguém inicie a reunião com uma
oração.
3 Peça que cada homem compartilhe uma devocional.
H 3 Peça que cada um compartilhe como foi seu
momento especial com o filho ou a filha.
Pergunte: O que vocês fizeram? Aonde foram?
Sobre o que conversaram? Use os critérios
indicados à direita. Pergunte o que cada um
está aprendendo sobre ser um pai melhor.
Por quê?
3 Leiam a lição, parágrafo por parágrafo.
3 Páginas 109-116: Faça todas as perguntas dessas páginas. Dependendo da disponibilidade

Momentos
proveitosos entre
pai e filho ou pai
e filha
Você:
• Criou um
ambiente de
confiança?
• Fez perguntas?
• Permitiu que ele/
ela fosse o centro
das atenções?
• Escutou?
• Orou com eles?
• Disse uma
verdade
fundamental
para a vida
dele/dela?
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de tempo, peça que duas a quatro pessoas respondam. Procure envolver
todos os participantes.
H 3 Página 112: Interrompa a lição aqui. Lembre-se de recapitular os versículos, compartilhar as horas devocionais e fazer o relatório dos momentos
especiais com os filhos no início da segunda semana.
3 Páginas 113-116: Responda a todas as perguntas da avaliação. Discuta as
respostas sempre que possível.
3 Páginas 116-117: Peça que cada um leia seus pontos a relembrar. Leiam
juntos a tarefa.
3 Página 117: Coloque os versículos de 1 Pedro 3.8-9 no bolso do bloco de
versículos e memorize-os durante esta semana. Planeje um passeio de
uma hora com um de seus filhos ou netos e prepare-se para compartilhar
sua experiência com o grupo.
3 Encerre a reunião com oração usando o método ACS. Passe algum tempo
orando por seus filhos e pela cura que precisa acontecer em seu relacionamento com eles.

Compartilhando
o Evangelho

com seus filhos

3
3
3
H3

3
3

H3

3

H3

3

Em duplas, recitem todos os versículos um para o outro.
Rubrique o registro de atividades.
Peça que alguém inicie a reunião com uma oração.
Nesta semana não compartilharemos nossas devocionais, já que todos os versículos serão discutidos na página 126. Precisaremos desse
tempo para praticar como compartilhar a ilustração da ponte na página 127.
Página 121-126 — Leia a história e a ilustração da ponte.
Página 126: Discuta os versículos bíblicos. De que modo cada versículo pode ajudar alguém a entender o Evangelho ou ser usado para
responder a alguma pergunta sobre o evangelho?
Página 127: Em duplas, pratiquem compartilhar a ilustração da ponte
um com o outro. Tente usar 30 minutos da lição nessa atividade. Peça
que seus parceiros verifiquem se você está usando as frases-chave do
Evangelho relacionadas no final da página.
Incentive os homens a continuar a praticar a ilustração da ponte até
que consigam comunicá-la com desenvoltura. Praticaremos a ilustração da ponte novamente na próxima semana em vez de recitar os versículos e compartilhar as horas devocionais.
Incentive-os a memorizar os quatro versículos de evangelismo. Leiam
1 Pedro 3.15 juntos e relembrem os homens do mandamento de estarmos sempre prontos a compartilhar nossa fé.
Encerre a reunião com oração segundo o método ACS. Passe algum
tempo orando por seus filhos.
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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

