Cada homem um

guerreiro

AJUDANDO OS HOMENS A TEREM UMA VIDA DE SUCESSO

LIVRO 3

Guia do Líder

dinheiro,sexo,
trabalho, tempos difíceis
e fazendo sua vida
valer a pena

POR LONNIE BERGER

Dinheiro e

contentamento

Observação para novos líderes
Encontre materiais adicionais em
www.transmundial.org.br/chamadosavitoria para facilitar
a condução da lição. É importante seguir o Guia do Líder.
Embora alguns itens sejam os mesmos toda semana, outros
são específicos e precisam de orientação para serem seguidos
ou causarão um impacto negativo caso sejam ignorados.
Esses itens estão assinalados com uma estrela. H

Dinheiro e contentamento
3
3
3
H3
3
3
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3
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Em duplas, recitem todos os versos anteriores um para o outro.
Inicie a reunião com uma oração.
Peça que cada participante compartilhe uma de suas devocionais.
Página 13: Leia a Introdução ao Livro 3.
Comece a ler a lição, parágrafo por parágrafo.
Páginas 16-22: Leia e discuta cada verso bíblico. Faça todas as perguntas destas páginas. Dependendo da disponibilidade de tempo,
peça que três ou quatro pessoas respondam. Procure envolver todos
os participantes.
Página 21: Leia os Pontos a relembrar e discuta a questão proposta.
Páginas 21-22: Leia e discuta as Aplicações possíveis, o Princípio financeiro e a Tarefa.
Página 22: Saliente que eles devem fazer as devocionais usando as
passagens bíblicas sugeridas.
Página 22: Coloque Marcos 4.19 no bolso na capa do bloco de versículos e memorize o versículo durante esta semana.
Encerre a reunião aplicando o método ACS de oração.
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Viva com menos do
que você ganha

Observação para novos líderes
Encontre materiais adicionais em
www.transmundial.org.br/chamadosavitoria para facilitar a condução
da lição. É importante seguir o Guia do Líder. Embora alguns itens
sejam os mesmos toda semana, outros são específicos e precisam de
orientação para serem seguidos ou causarão um impacto negativo caso
sejam ignorados. Esses itens estão assinalados com uma estrela. H

Viva com menos do que você ganha

3 Em duplas, recitem os versículos um para o outro. Recitem todos os
versículos anteriores também.
3 Rubrique o Registro de atividades.
3 Peça que alguém inicie a reunião com uma oração.
H 3 Pergunte se os homens se lembraram de usar as passagens sobre dinheiro que foram sugeridas para as devocionais. Incentive-os a usar
essas passagens para ajudá-los a entender o assunto.
3 Peça que cada homem compartilhe uma devocional.
3 Leiam a lição, parágrafo por parágrafo.
3 Páginas 23-34: Faça todas as perguntas desta página. Dependendo da
disponibilidade de tempo, peça que duas ou três pessoas respondam.
Procure incluir todos os participantes.
H 3 Página 29: Peça que cada um leia seu resumo sobre os perigos e as
realidades das dívidas.
3 Página 33-35: Leia Possíveis aplicações, Princípio financeiro, Pontos a
relembrar e a Tarefa.
H 3 Página 34: Enfatize que eles devem fazer suas devocionais sobre os
versículos sugeridos.
3 Página 34: Coloque Provérbios 22.7 no bolso do bloco de versículos e
memorize-o ao longo desta semana.
3 Encerre com uma oração em grupo aplicando o método ACS.
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Prosperidade
— uma perspectiva
equilibrada

Observação para líderes
Você pode fazer o download do Guia do Líder em nosso 		
site www.transmundial.org.br/chamadosavitoria para facilitar a
condução da lição. É importante seguir o Guia do Líder.
Embora alguns itens sejam os mesmos toda semana, outros são
específicos e precisam de orientação para serem seguidos ou
causarão um impacto negativo caso sejam ignorados. Esses itens
estão assinalados com uma estrela. H

Prosperidade — uma

perspectiva equilibrada

3
3
3
H3

3
3
3

3

Em duplas, recitem todos os versículos um ao outro.
Rubrique o Registro de atividades.
Peça que alguém inicie com uma oração.
Pergunte aos homens se lembraram de aplicar os textos bíblicos sugeridos sobre dinheiro para fazer suas devocionais. Incentive-os a usar
essas passagens para ajudá-los a compreender melhor o assunto.
Comecem lendo a lição parágrafo por parágrafo.
Página 36: Peça que cada pessoa leia um versículo indicado de O que
define a prosperidade e identifique o título correspondente.
Páginas 36-42: Faça todas as perguntas dessas páginas. Dependendo
da disponibilidade de tempo, peça que duas ou três pessoas respondam. Procure envolver todos.
Página 38: Peça que todos os homens compartilhem seu resumo sobre dinheiro.
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3 Páginas 38-52: Leia os Quatro princípios do investimento. Depois de cada
princípio, pergunte a eles o que aprenderam ou qual é sua opinião sobre
o assunto.
3 Página 41: Leia as Possíveis aplicações, os Pontos a relembrar e o Princípio
financeiro. Pergunte se alguém deseja fazer algum comentário ou pergunta.
3 Página 42: Leia a Tarefa e o Recado especial.
3 Página 42: Coloque Eclesiastes 11.2 no bolso do bloco de versículos e
memorize o texto durante esta semana.
3 Encerre a reunião com uma oração em grupo aplicando o método ACS.

Adote a vida

verdadeira

Observação para novos líderes
Você pode fazer o download do Guia do Líder em nosso site
www.transmundial.org.br/chamadosavitoria para facilitar a
condução da lição. É importante seguir o Guia do Líder.
Embora alguns itens sejam os mesmos toda semana, outros são
específicos e precisam de orientação para serem seguidos ou
causarão um impacto negativo caso sejam ignorados. Esses itens
estão assinalados com uma estrela. H

Adote a vida verdadeira
3
3
3
3
3
3

3
3
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Em duplas, recitem todos os versículos um ao outro.
Rubrique o Registro de atividades.
Peça que alguém inicie a reunião com uma oração.
Peça que cada participante compartilhe uma de suas devocionais sobre as passagens sugeridas.
Comecem a ler a lição, parágrafo por parágrafo.
Páginas 44-52: Faça todas as perguntas dessas páginas. Dependendo
da disponibilidade de tempo, peça que duas a quatro pessoas respondam. Procure envolver todos os participantes.
Página 51: Leia o Princípio financeiro. Discuta a questão.
Página 51-52: Leia as Possíveis aplicações e Pontos a relembrar.
Pergunte se alguém tem alguma pergunta ou comentário a fazer depois de cada tópico.
Página 52: Leia a tarefa.
Página 52: Coloque 1 Timóteo 6.18-19 no bolso de seu bloco de versículos e memorize o texto. Você terá duas semanas para memorizar
essa passagem, mas comece já.
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H 3 Na próxima semana faremos a avaliação, e você tem uma semana para
recuperar as tarefas atrasadas. Termine as lições que você não fez e passe
um tempo adicional memorizando todos os seus versículos.
3 Encerre a reunião com uma oração em grupo aplicando o método ACS.

O alvo do cristão
Nota para os novos líderes
Você pode fazer o download do Guia do Líder em nosso site
www.transmundial.org.br/chamadosavitoria para facilitar a
condução da lição. É importante seguir o Guia do Líder.
Embora alguns itens sejam os mesmos toda semana, outros são
específicos e precisam de orientação para serem seguidos ou
causarão um impacto negativo caso sejam ignorados. Esses itens
estão assinalados com uma estrela. H

O alvo do cristão

3 Em duplas, recitem todos os versículos um ao outro.
H 3 Pergunte aos homens se terminaram todas as lições que perderam.
Rubriquem o Registro de atividades.
3 Peça que alguém inicie a reunião com uma oração.
3 Peça que cada homem compartilhe uma devocional.
3 Comecem a ler a lição, parágrafo por parágrafo.
3 Páginas 54-60: faça todas as perguntas dessas páginas. Dependendo
da disponibilidade de tempo, peça que duas ou três pessoas respondam. Procure incluir todos os participantes.
H 3 Página 56: Leia a Aplicação. Dedique mais tempo a esta questão. Relembre o grupo que essas aplicações são confidenciais. Deixe que cada
um compartilhe seu objetivo e os passos práticos para alcançá-lo. Elogie os homens pela maneira como estão tentando aplicar esses estudos em sua vida.
3 Páginas 57-59: Pergunte aos homens como se saíram na Avaliação e
então responda a cada pergunta.
H 3 Página 60: Na Lição 6 desenvolveremos uma nova prática. Cada um anotará seus Pontos a relembrar. Esse exercício os ajudará a revisar as lições

Guia do Líder
uiado
doLL
íder
Guia do Líder GGuia
íder

LIÇÃO 5

uia
do
Líder
G
uia
do Líder Guia do Líder
Guia doGL
íder
G
uia
íder
uia
do
L
íder
GG
uia
do
L
íder
G
uia do
do L
L
íder Guia do Líder

Guia do Líder para a

CADA HOMEM UM GUERREIRO • Livro 3 • Dinheiro, sexo, trabalho, tempos difíceis e fazendo sua vida...

e a absorver mais profundamente os pensamentos principais que precisam
criar raízes em nós. Use uma caneta colorida ou sublinhe as partes mais
importantes para facilitar a tarefa de escrever os Pontos a relembrar.
3 Página 60: Leia a Tarefa para a próxima semana e encerre com uma oração em grupo aplicando o método ACS.

Quando deus quer

edificar um homem

Observação para novos líderes
Você pode fazer o download do Guia do Líder em nosso site
www.transmundial.org.br/chamadosavitoria para facilitar a
condução da lição. É importante seguir o Guia do Líder.
Embora alguns itens sejam os mesmos toda semana, outros são
específicos e precisam de orientação para serem seguidos ou
causarão um impacto negativo caso sejam ignorados. Esses itens
estão assinalados com uma estrela. H

Quando deus quer edificar um homem

3 Em duplas, recitem o versículo um para o outro.
3 Rubrique o Registro de atividades.
H 3 Peça aos homens que contem e digam quantas devocionais eles fizeram e anotaram desde o início do curso. Você deve ter quinze devocionais registradas. Você precisa ter uma média de três devocionais
registradas por semana para completar trinta até o fim do curso.
3 Inicie a reunião com uma oração.
3 Peça que cada um dos homens compartilhe uma devocional.
3 Leiam a lição, parágrafo por parágrafo.
3 Páginas 62-71: Faça todas as perguntas dessas páginas. Dependendo
da disponibilidade de tempo, peça que duas ou três pessoas respondam. Procure envolver todos os participantes.
H 3 Página 70: Peça que cada homem leia seus Pontos a relembrar.
3 Página 71: Leia a Tarefa.
3 Página 71: Coloque Tiago 1.2-4 no bolso do bloco de versículos e
memorize o texto durante essa semana (memorizar 1 Pedro 4.19 é
opcional).
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3 Página 71: Encerre a reunião com uma oração em grupo aplicando
o método ACS.

O guerreiro ferido
Observação para novos líderes
Você pode fazer o download do Guia do Líder em nosso site
www.transmundial.org.br/chamadosavitoria para facilitar a
condução da lição. É importante seguir o Guia do Líder.
Embora alguns itens sejam os mesmos toda semana, outros são
específicos e precisam de orientação para serem seguidos ou
causarão um impacto negativo caso sejam ignorados. Esses
itens estão assinalados com uma estrela. H

O guerreiro ferido

3 Dividam-se em duplas e recitem os versículos memorizados um ao
outro.
3 Rubrique o Registro de atividades.
3 Inicie a reunião com uma oração.
3 Um por um, peça que cada homem compartilhe uma devocional.
3 Leiam a lição, parágrafo por parágrafo.
3 Páginas 74-82: Faça as perguntas dessas páginas. Dependendo da disponibilidade de tempo, peça que duas a quatro pessoas respondam.
Procure envolver todos os participantes.
H 3 Página 78: Peça que cada homem leia seu resumo sobre como Deus
cuida das pessoas que sofrem.
3 Página 78: Discutam o quadro sobre Tony, Leon e Brian.
H 3 Página 82: Peça que cada homem leia seus Pontos a relembrar.
3 Página 82: Leia a tarefa. Peça que coloquem Mateus 11.28-30 no bolso
do bloco de versículos.
3 Encerre com uma oração aplicando o método ACS. Durante o momento de pedidos de oração, encoraje os homens a orar sobre a lição e
suas eventuais feridas.
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Fazendo sua vida
valer a pena

Observação para novos líderes
Você pode fazer o download do Guia do Líder em nosso site
www.transmundial.org.br/chamadosavitoria para facilitar a
condução da lição. É importante seguir o Guia do Líder.
Embora alguns itens sejam os mesmos toda semana, outros são
específicos e precisam de orientação para serem seguidos, ou
causarão um impacto negativo caso sejam ignorados.

Fazendo sua vida valer a pena

3 Dividam-se em duplas e recitem os versículos um ao outro.
3 Rubrique o Registro de atividades.
3 Inicie a reunião com oração.
3 Peça que cada um dos homens compartilhe uma devocional.
3 Comecem lendo a lição, parágrafo por parágrafo.
3 Páginas 84-93: 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 92: Peça que cada um leia os seus Pontos a relembrar.
3 Página 93: Leia a Tarefa para a próxima semana.
3 Página 93: Coloque Mateus 28.18-20 no bolso do bloco de versículos
e memorize a passagem durante esta semana.
3 Encerre a reunião com oração em grupo aplicando o método ACS.
Orem pela formação de novos grupos Cada homem um guerreiro.
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Sexo e pureza moral
Observação para novos líderes
Você pode fazer o download do Guia do Líder em nosso site
www.transmundial.org.br/chamadosavitoria para facilitar a
condução da lição. É importante seguir o Guia do Líder.
Embora alguns itens sejam os mesmos toda semana, outros
são específicos e precisam de orientação para serem seguidos
ou causarão um impacto negativo caso sejam ignorados.
Esses itens estão assinalados com uma estrela. H

Sexo e pureza moral
3
3
3
3
3
3

3
3
3

H3
3

Em duplas, recitem os versículos um ao outro.
Rubrique o Registro de versículos memorizados.
Peça que alguém inicie a reunião com uma oração.
Peça que cada um dos homens compartilhe uma devocional.
Leiam a lição, parágrafo por parágrafo.
Páginas 96-106: Faça todas as perguntas dessas páginas. Dependendo da disponibilidade de tempo, peça que duas a quatro pessoas respondam. Procure envolver todos os participantes.
Página 106: Peça que cada um leia os seus Pontos a Relembrar.
Página 107: Leia a Tarefa.
Página 107: Coloque 1 Coríntios 6.20 no bolso do bloco de versículos
e memorize o texto durante essa semana. Por estarmos terminando o
curso, esse verso é opcional.
Página 107: Se você tem um filho adolescente, agende um “momento
de pai e filho” para ler e discutir esta lição com ele.
Encerre a reunião com oração em grupo aplicando o método ACS.
Orem por suas batalhas pessoais na área da pureza moral.
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Seu trabalho

é importante

Observação para novos líderes
Você pode fazer o download do Guia do Líder em nosso site
www.transmundial.org.br/chamadosavitoria para facilitar a
condução da lição. É importante seguir o Guia do Líder.
Embora alguns itens sejam os mesmos toda semana, outros são
específicos e precisam de orientação para serem seguidos ou
causarão um impacto negativo caso sejam Ignorados.
Esses itens estão assinalados com uma estrela. H

Seu trabalho é importante

3 Dividam-se em duplas e recitem os versículos um ao outro. Rubrique
o Registro de versículos memorizados.
3 Peça que alguém inicie com uma oração.
H 3 Peça que cada participante compartilhe seus resultados no Registro de
atividades no final do livro.
• Todos completaram as lições?
• Todos memorizaram os versículos?
• Quantas devocionais eles registraram?
3 Se alguém não cumpriu os Requisitos do curso, incentive-o a perseverar. É essencial que cada um preencha todas as exigências do curso
antes de tentar liderar o seu próprio grupo.
H 3 Pergunte se algum dos homens teve a oportunidade de ler a última
lição com um filho adolescente. Peça que ele compartilhe como foi.
3 Peça que cada um compartilhe uma devocional.
3 Leiam a lição, parágrafo por parágrafo.
3 Páginas 110-118: Faça todas as perguntas dessas páginas. Dependendo da disponibilidade de tempo, peça que duas a quatro pessoas respondam. Procure envolver todos os participantes.
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3 Página 114: Recapitule a Avaliação de memorização de versículos. Peça
que alguém compartilhe sua resposta para cada versículo.
3 Páginas 115-116: Leiam a Conclusão juntos.
3 Página 118: Leiam a Tarefa juntos. Discutam o que farão para continuar a
prestar contas e a incentivar uns aos outros a fazerem suas devocionais.
3 Encerre a reunião com uma oração em grupo aplicando o método ACS.
Agradeçam a Deus pela obra que ele realizou na vida de cada um por
meio deste curso.

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

