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Vícios
Por Dave Batty

Caderno do Aluno
1. Treinamento de Equipe do Desafio Jovem
Track:
T5 The Teen Challenge Program
Topics:
507 Addictions
Course Number:
507.02
Addiction Basics
Autor:
Dave Batty
Level:
1
2. Descrição do curso:

Esse curso providencia uma introdução básica ao assunto “vícios”. Um panorama é dado a respeito dos
estágios que uma pessoa atravessa no desenvolvimento de um vício. Nós exploraremos como o Desafio
Jovem encara os vícios de uma perspectiva Bíblica.

3. Carga horária sugerida: 1 hora
4. Materiais disponíveis:

Caderno do Professor (em breve)
Caderno do Aluno
Gabarito

Apresentação no PowerPoint
Áudio mp3 (em breve)
Vídeo (em breve)

(Para mais informação sobre os últimos recursos disponíveis para esse curso, visite o nosso site: iTeenChallenge.org)

5. Como esse curso pode ser usado:

Esse curso é para o treinamento de líderes de Desafio Jovem em potencial ou já em atividade. Ele pode
ser usado de várias formas:
1. Curso autodidata: Você pode ler todo o material disponível e ouvir o áudio ou assitir ao vídeo
Nós o encorajamos a tomar nota de como pode relacionar esse curso com sua própria situação.
2. Reproduza o áudio/vídeo dessa sessão para o seu treinamento. Providencie para cada um uma cópia
do Caderno do Aluno. Nós o incentivamos a usar a apresentação do PowerPoint enquanto assiste o
material. Se usar essa opção, seria bom ponderar logo em seguida sobre como pode aplicar esses
princípios em sua própria configuração em seu centro.
3. Use esses recursos para planejar o seu próprio molde de ensino desse curso no seu ministério local.
Incentivamos a que providencie para cada um uma cópia do Caderno do Aluno ou crie seu próprio
Caderno do Aluno.
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6. Leitura de apoio: Para leitura adicional sobre esse tópico: Lista de livros, etc.
A Cruz e o Punhal, por David Wilkerson
A Filosofia do Desafio Jovem, por David Batty
Teen Challenge Therapeutic Model, por Doug Wever
Good News for the Chemically Dependent, por Jeffrey VanVonderen
7. Tradução desse curso: Por favor, verifique em nosso site iTeenChallenge.org e veja se esse curso
está disponível em sua própria língua. Nós estamos muito interessados em oferecer esse curso
Em outras línguas.Se você traduziu esse curso, por favor envie uma cópia ao Global Teen
Challenge para gtc@globaltc.org
8. Vídeo ou áudio desse curso: Por favor, verifique em nosso site iTeenChallenge.org para ver se
um vídeo ou áudio desse curso está disponívelna sua própria língua. Estamos muito interessados
em oferecer esse curso em outras línguas. Se você ensinou esse curso, favor faça um vídeo ou
grave um áudio desse treinamento e mande uma cópia para Global Teen Challenge no e-mail
gtc@globaltc.org ou mande uma carta para o endereço abaixo.
9. Solicitações de avaliações e resposta: O Global Teen Challenge está buscando melhorar os
recursos de treinamento que provê. Sua avaliação e resposta serão de muita ajuda para o
desenvolvimento desse curso e outros recursos de treinamento. Você pode enviar enviar seus
Comentários diretamente para gtc@globaltc.org ou ir ao site: iTeenChallenge.org e clicar em
Contact Us.
O Global Teen Challenge está buscando expandir os seus recursos de treinamento para equipar
líderes em centros Desafio Jovem ao redor do mundo. Se há outros tópicos que gostaria de
estudar, por favor envie suas ideias para o endereço abaixo. Se você tem materiais de
treinamento que gostaria de recomendar, por favor mande essas idéias também.
10. Informação para contato
Global Teen Challenge
PO Box 511
Columbus, GA 31902 USA
Telefone: 1‐706‐576‐6555
E-mail: gtc@globaltc.org
Websites: Recursos de treinamento do Desafio Jovem: www.iTeenChallenge.org
Global Teen Challenge: www.Globaltc.org
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Vícios

Caderno do aluno
Por Dave Batty

1. A história do Desafio Jovem lidando com vícios
a. Tratamento de drogados 50 anos atrás quando o DJ começou—sem muita esperança para a cura
b. A solução baseada na Fé não é largamente aceita por profissionais em tratamento de drogados

2. Definição de vício:
a. _________________ _________________ (vício) é o processo de _______ _____________
progressivo para satisfazer necessidades da vida. - Jeffrey VanVonderan
Outros vícios:
b. “Não me deixarei dominar por nada.” 1 Coríntios 6:12
3. Problemas controladores de vida, não só vício em drogas, causam __________.
a. Falsas crenças/ ilusão/ negação

b. Vícios paralelos

c. Sintomas vs Raízes dos problemas

d. __________ ____________________ proveniente de abuso e negligência.
4. Quatro estágios do vício
a. ___________________________

b. Uso _____________

c. Abuso _____________ (preocupação diária)
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d. Uso para se sentir _________________

5. O vício é a morte em prestações.

6. Qual é o processo da verdadeira mudança?
viciado

>>

ex‐viciado

>>

não viciado

Mudança real envolve tranformação em toda a sua vida, não apenas sair das drogas.

7. Quais são as chaves para vencer um vício?
a. ______________________com Jesus

b. _____________ _________________ sua mente

c. “Despir-se” da ____________ maneira de viver e “vestir-se” da _____________.

d. Voltemos a definição de vício de Jeff VanVonderan.
______________ __________________ (vício) é o processo de _________ ________________
Progressivo para satisfazer necessidades da vida.

8. Questões para discussão

Contato: www.Globaltc.org

www.iTeenChallenge.org
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