
ORIENTAÇÕES:

Pensando em auxiliar você, líder de um grupo O2, preparamos breves lições temáticas que podem ser trabalhadas 
durante as reuniões que  você realiza em sua instituição de ensino. Estas lições devem ser como um guia para as 
palavras compartilhadas em seu grupo.

Prepare-se com antecedência para ministrar a lição, de forma a passar segurança e conduzir a conversa com sabedoria. 
Lembre-se que a lição funciona como um roteiro, sendo assim, ao preparar a palavra, você tem toda liberdade para 
adequá-la à necessidade do grupo. Considere o tempo disponível para a sua reunião e fique livre para compartilhar 
apenas um dos pontos do roteiro, ou até mesmo acrescentar algo relevante.

ORIENTAÇÕES FUNDAMENTAIS PARA O PREPARO DO LÍDER:

• Prepare-se pessoalmente;

• Mantenha a chama do seu relacionamento com Deus sempre acesa;

• Interceda regularmente pelas pessoas do seu grupo;

• Ore sempre para que o grupo alcance novas pessoas;

• Estude o material com antecedência;

• Esteja atento à direção do Espírito Santo.

CARACTERÍSTICAS DE UM BOM ESTUDO:

• Simples, objetivo e prático;

• Participativo;

• Transmite ânimo, estímulo e desafio;

• Focaliza-se na vida, não nos conhecimentos;

• Ajuda o grupo a descobrir alguma verdade por meio da palavra e da uma experiência;

• Tem sempre uma conclusão onde os participantes conseguem reter os princípios ensinados.

CAMINHOS PARA TORNAR A LIÇÃO PRÁTICA E APLICÁVEL:

• Faça perguntas aos participantes. Exemplos:

 » Qual lição você tira dessa palavra?

 » Ao ouvir esta mensagem, há alguma mudança que você precisa fazer em sua vida?

 » Esta mensagem te inspirou a tomar alguma atitude?

 » De que forma as verdades transmitidas podem tornar-se práticas no seu dia a dia?

• Desafie os participantes a colocarem em prática o que ouviram;

• Convide os novos a fazerem uma oração confessando Jesus como Senhor e Salvador;

• Permita que os participantes apresentem motivos de oração;



• Ao final, resuma os pontos principais e encerre a reunião;

• Desafie os integrantes a convidarem pelo menos um amigo para participar da próxima reunião e incluí-lo 
em suas orações.

CUIDADOS ESSENCIAIS PARA O SUCESSO DA REUNIÃO DO GRUPO O2:

• Administre bem o tempo. Toda reunião deve ter um início meio e fim. Deixe claro a que horas começa e 
termina a reunião. Em respeito aos participantes, cumpra o horário;

• Não deixe que os mais falantes monopolizem o encontro;

• Quando o grupo se desviar do foco, traga-o de volta, a menos que você sinta que Deus está conduzindo 
o grupo a outra direção;

• Fuja de polêmicas e discussões denominacionais;

• Contextualize a lição dentro da realidade do grupo;

• Lembre-se que o alvo do grupo são as pessoas não crentes. Por isso, evite o linguajar “evangeliques” e 
comentários ou perguntas que pressuponham conhecimentos prévios da Bíblia;

• Fale na sua própria linguagem. Busque ser compreensível;

• Se o grupo é pequeno, interaja. Não fique falando sozinho. Faça perguntas, peça exemplos, envolva o 
grupo;

• Não se proponha a ler trechos bíblicos longos e difíceis de lembrar, ou fazer estudos com muitos tópicos. 
Quanto mais objetiva for a mensagem, mas fácil de memorizar; 

• Aprimore o roteiro com exemplos dentro da realidade dos estudantes;

• Conduza os participantes a refletirem nas lições compartilhadas.

Caso tenha alguma dúvida ou necessidade na condução do seu grupo, procure a equipe do O2 Movement 
auxiliá-lo.

Envie para o nosso email o2movement@gmail.com fotos e vídeos das reuniões, bem como os testemunhos 
para que possamos divulgar nas redes sociais e inspirar outras pessoas. Use a hashtag #o2movement em suas 
publicações e marque o nosso perfil @o2movement.

Que o Senhor te abençoe te capacite nessa missão.

VAMOS COM TUDO, TRANSFORMAR A NOSSA GERAÇÃO EM VERDADEIROS DISCÍPULOS DE JESUS!


