Linhas Gerais para Iniciar um Grupo

Qual o propósito do grupo de estudo de livros?
1. Aprender formas práticas de
melhorar a vida.
2. Relacionar-se com pessoas que
possuem os mesmos interesses.
3. Crescer espiritualmente.

Opções para locais de reunião
•
•
Jupiter Images

•

Locais públicos — Livrarias, coffee shops, salões
comunitários, salas de reuniões em bibliotecas públicas ou
outras instituições, restaurantes…
Idéias virtuais - cafés com internet, reuniões por
telefone….
Residência de alguém

Como trazer pessoas para o grupo?
Veja a sessão “Estratégias para Convidar Participantes” com
sugestões de posters e folhetos.

Onde comprar os livros?
•
•
•

Nas livrarias locais. Se sua livraria não tiver livros
suficientes, você pode pedir que encomendem.
Em livrarias pela Internet.
Na Summit Lighthouse do Brasil pela Internet, telefone
ou correio, na R. Machado de Assis, 252 - Vila Mariana 04106-000 - São Paulo - SP Telefone: (11) 5539.1356;
www.summit.org.br
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Detalhes práticos das reuniões:
•
•
•
•

Se necessário, prepare a sala com antecedência.
Faça cópias do manual de debates para distribuir
entre os participantes.
Você pode fazer o download desta versão em PDF
no site: www.bookstudygroup.org
Comece e termine a reunião na hora combinada.

Como cobrir as despesas?
Você pode pedir uma doação para cobrir as despesas de
comida e cópias dos manuais de debate. As pessoas
gostam de contribuir, portanto não hesite em pedir.

Quer fazer perguntas, dar a sua opinião ou sugestão?
Ligue para nós no número 1-406-848-9635 ou envie um email para
tmoras@tsl.org em português; ou em inglês para bookstudy@tsl.org

Divirta-se no seu grupo de estudo de livros!

Se sentir-se inspirado a ajudar a The Summit Lighthouse a
divulgar os grupos de estudo de livros pelo mundo inteiro, por
favor, envie a sua doação em cheque ou cartão
internacionais nominal à T.S.L. e escreva no verso “BSG
donation”. (BSG é a sigla em inglês para grupos de estudo
de livros.)
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