8. Procure fazer com que o aluno pense nas
implicações práticas para sua vida. Ajude-o
a encontrar aplicações específicas. As tarefas
dos quadros ao lado de cada lição estão
desenhadas com este propósito. Use-as.

GUIA
DO
PROFESSOR

9. Ajude o aluno a cultivar o hábito da oração.
Ensine-o você mesmo orando com ele.
1. Você está de parabéns por aceitar o desafio
de discipular um novo crente usando Nova
Vida em Cristo como seu guia. Os resultados
deste estudo podem produzir frutos eternos.

10. É preciso entender que o discipulado é
muito mais que estudar as lições de Nova
Vida em Cristo. O discipulado implica numa
mudança de vida para o discípulo. Este
manual é somente uma ajuda inicial.

2. Deixe que a Bíblia seja sempre sua autoridade
ao responder as perguntas. O aluno deve
buscar as passagens bíblicas por si mesmo
e procurar responder com base no que a
Bíblia diz. Alguns novos crentes necessitam
de uma breve orientação para encontrar as
passagens em suas Bíblias.

O aluno necessita de ajuda contínua para
buscar mudanças em seu caráter, sua
forma de pensar, seus hábitos, etc.
11. É de suma importância que o discípulo
aprenda hábitos como a leitura diária da
Bíblia, oração e memorização dos versículos
bíblicos. Ao início de cada lição, separe um
momento para revisar o versículo de
memorização anterior e perguntar como vai
com seu estudo bíblico diário. Não se deve
reclamar se não houver cumprido algumas
de suas tarefas. Mas se deve estimular a
fazê-las.

3. Este manual pode ser usado de muitas
maneiras diferentes. Na maioria dos casos,
estudarão uma lição por semana, animando
ao discípulo a fazer todas as tarefas de cada
lição.
4. Procure ser objetivo nas reuniões.
5. Anime o estudante a responder as perguntas
com suas próprias palavras. Evite que copie
textualmente as palavras de sua Bíblia. Isto o
ajudará a entender o significado dos textos
estudados.

12. Seja sensível ao que Deus está fazendo na
vida do discípulo. Tire tempo em cada lição
para responder qualquer pergunta que tiver
e ajude-o a enfrentar problemas em sua vida
pessoal. Considere que às vezes não se pode
responder a todas as perguntas da lição por
falta de tempo. Nesses casos, escolha as
perguntas de maior importância para discutir.

6. Evite pregar para ele. Use perguntas para
descobrir o que o aluno entende e para
estimular sua participação ativa.
7. Prepare-se bem para cada estudo. Como
professor, você deve estar familiarizado com
o conteúdo e idéias chaves de cada lição.
Sua preparação deve incluir a oração pelo
aluno e a preparação de seu coração.
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