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GUIA DO LÍDER 

 
 
UTILIZANDO O DVD DO PONTO DE PARTIDA COMO UM GRUPO 

1. SOCIALIZEM EM GRUPO: 10 minutos 
2. ASSISTAM AO VÍDEO: 20 minutos  
3. DISCUTAM AS PERGUNTAS: 80 minutos 
4. OREM EM GRUPO: 10 minutos  

 
 
GUIA COMPLETO PARA O LÍDER 

Para ver o guia completo para os líderes em inglês, visite www.spleaders.org. 
 
 
DICAS GERAIS PARA O GRUPO 

Considere as dicas abaixo para conduzir suas conversas em grupo: 
 

• INCENTIVE O DIÁLOGO 
Líderes de grupo devem criar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para compartilhar 
seus pensamentos. O sucesso de um grupo não é baseado na qualidade de suas ideias. A 
participação de todos no grupo fará com que a reunião seja um sucesso. Na verdade, o líder não 
deve falar mais do que 30% do tempo. 

 
• FAÇA ÓTIMAS PERGUNTAS 

Facilite a conversa sobre um determinado assunto fazendo perguntas que estimulem os membros. 
Não ensine, escute. Quando as pessoas exploram as perguntas dentro do contexto de um grupo, elas 
aprendem mais em suas respostas e suas reflexões do que sendo ensinadas. 

 
• CULTIVE OS RELACIONAMENTOS 

Valorize o desenvolvimento dos relacionamentos dentro do grupo. Relacionamentos mais profundos 
entre os membros do grupo geram confiança, sensação de pertencer e cuidado mútuo. Isso resulta 
em uma exploração mais rica da fé de cada indivíduo. 

 
• SEJA PACIENTE 

Você não é responsável pelo crescimento espiritual dos membros de seu grupo. Deus é o 
responsável. O seu papel é ajudar os membros do grupo a darem o próximo passo – independente 
de que passos estes possam ser. Para alguns, esse passo pode ser o aceitar, de maneira dramática, a 
Cristo como seu Senhor e Salvador. Para outros, pode ser simplesmente começar a ler a Bíblia e 
começar a orar por conta própria. Lembre, a fé é uma jornada e este estudo tem como objetivo dar 
às pessoas um ponto de partida a esta jornada. 

 


