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Atribuições do líder de PGM 

COMEÇANDO... (5 min) 
Quais foram os líderes que mais influenciaram sua vida positivamente? Quais as 

características deles que você pode imitar? 

TEMPO DE ORAR (5 min) 

Þ Ore sobre os problemas e as dificuldades que poderão aparecer. 

Þ Ore pelas pessoas que hoje querem servir em PGMs; os que estão aqui e os que virão. 

Þ Ore pela revitalização da SIB em Goiânia; suplique por avivamento a partir de nós. 

Þ Ore pelo encontro de hoje, suplique a direção de Deus. 

TEMPO DE CANTAR (5 min) 
Vaso Novo (música de VPC, versão de Thalles Roberto) 

Eu quero ser senhor amado, // Como um vaso nas mãos do oleiro // Quebre a minha vida 
e faça de novo // Eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo. 

Como tu queres, senhor amado // Tu és o oleiro, e eu o vaso // Quebre a minha vida e 
faça de novo // Eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo. 

Eu quero ser senhor amado, // Como um vaso nas mãos do oleiro // Quebre a minha vida 
e faça de novo // Eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo... 

TEMPO DE OUVIR (15 min) 
Atribuições do líder de PGM 

Além das características gerais como líder bíblico – as que vimos no encontro passado, o 
líder de PGM deve desenvolver com excelência as seguintes atribuições: 

Estabelecer alvos: Só chegamos ao lugar certo quando sabemos para onde vamos. Deixar 
claros os objetivos para o grupo e ter em mente estes alvos ajudará a alcançá-los. O líder é o 
guardião dos valores do PGM. Ele não deixa o grupo esquecer nunca de onde veio e para onde 
vai. É muito importante que o líder tenha alvos e envolva o PGM para que estes alvos sejam 
alcançados. Planejar a data da multiplicação (embora haja flexibilidade), as famílias a ser 
alcançadas e o número de visitantes na próxima reunião são alguns dos diversos alvos que se 
pode ter. Todos os membros do PGM devem ser conhecedores dos sonhos do coração do líder. 

Confiar sempre em Deus: A fé é o principal elemento na vida do líder. Confiar na própria 
capacidade é abrir mão do poder de Deus (At 1.8). Esteja certo de que Deus fará grandes coisas. 
Não deixe de crer que os sonhos serão alcançados, pois temos o poder de Deus presente em 
nossa vida (Mt 28.18-20).  

Vigiar o inimigo: O inimigo sempre vai atacar. Ele nunca vai desistir de roubar a fé do 
líder. Sempre que ele conseguir fragilizar o líder, estará a um passo da destruição do PGM. Não 
devemos temer ao inimigo, mas jamais podemos ignorá-lo. Uma das mais covardes atuações 
do inimigo em um PGM é levantar os membros uns contra os outros. 
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Esperar milagres: Nunca perca de vista o poder imensurável de Deus. Os PGMS têm 
manifestado a graça de Deus e isto os torna especiais. Assuma em cada desafio levantado pelos 
membros do PGM uma oportunidade para Deus manifestar seu amor e poder. 

Trabalhar em equipes: Quanto mais pessoas do grupo estiverem participando das tarefas 
que envolvem o encontro, maiores serão as chances de o PGM crescer com qualidade. Distribua 
responsabilidades de acordo com os dons e talentos de cada um e, como líder, supervisione as 
pessoas, proporcionando um sentimento maior de importância dessas pessoas pelo grupo. “Ele 
faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, 
ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor.” 
(Efésios 4.16). 

Investir tempo com os membros: O líder deve separar um tempo em sua agenda durante a 
semana para contatar membros que estejam passando por lutas ou que tenham algo importante 
acontecendo naquele dia, tais como exames médicos, entrevistas de emprego, reuniões de 
negócio e viagens. Também deve garantir que outros membros do PGM façam o mesmo. Isso 
é relacionamento discipulador. 

Valorizar os visitantes: Visitantes são pérolas que Deus enviou ao PGM. É importante que 
o líder o apresente no momento do encontro e fale com ele em particular após a reunião, fazendo 
um agradecimento pela presença. Caso os PGMs não sejam fixos em uma mesma casa, o líder 
deve apresentar o visitante ao membro que abrirá sua casa para o encontro da próxíma semana. 
É de extrema importância que, durante a semana, esse visitante receba um telefonema que 
expresse o quanto a sua presença no encontro foi importante. 

Identificar e desenvolver novos líderes: O líder precisa estar sempre atento ao 
comportamento de cada membro nos encontros a fim de identificar quais pessoas podem ser 
incentivadas e treinadas para exercerem uma futura liderança de PGM. Multiplicar a si mesmo 
foi a forma que Jesus Cristo escolheu para estabelecer a sua igreja. Líderes de verdade priorizam 
escolher e aperfeiçoar discípulos. Um líder de PGM nunca deve submeter seu grupo à 
possibilidade de não realizar um encontro caso não possa estar presente. Portanto, aos poucos 
permita que esses líderes em potencial liderem parte dos encontros. 

Estar preparado para o encontro: O líder precisa olhar com carinho o roteiro que foi 
definido pela liderança da igreja para o encontro e pensar em tudo o que será necessário para 
uma reunião saudável, orando e pedindo as bênçãos espirituais. Muitas dificuldades podem ser 
evitadas quando planejamos o encontro com antecedência. Nada deve interferir no encontro 
que poderia ter sido evitado com um pouco de planejamento. 

Ir atrás dos faltantes: É extremamente necessário incentivar os mcmbros do PGM a 
contatarem os membros que faltaram à última reunião. Isso é uma prova de que eles são 
importantes e que fizeram falta no encontro. Com esse hábito, 
encorajamos e valorizamos cada membro do PGM. Não 
existirá comunhão de fato se não houver esse contato 
constante, sem exceção. A indiferença é um grande obstáculo 
de crescimento na vida de muitas igrejas. 

 

A	indiferença	é	um	grande	
obstáculo	de	crescimento	
na	vida	de	muitas	igrejas.	
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Garantir a participação de todos os membms no encontro: Algumas pessoas não precisam 
de ajuda para se enturmar, nem mesmo para se expressar, mas outros têm extrema dificuldade. 
Assim, o líder deve observar as características individuais e garantir que todos estejam 
envolvidos em cada momento do encontro. Com sabedoria, ninguém é deixado de lado e assim 
desenvolvemos nas pessoas a capacidade de se relacionar com liberdade. 

TEMPO DE COMPARTILHAR (30 min) 
1. Em Marcos 9.33-37, Jesus descreveu quem é o maior no reino de Deus. Leia a passagem 

e destaque as lições que se aplicam à liderança de um PGM. 
 

2. O diabo tentou desviar Jesus do caminho da cruz, oferecendo-lhe a glória e o poder dos 
reinos deste mundo (Mateus 4.1-11). Ele continua, da mesma forma, tentando hoje os 
discípulos de Jesus. Mas, se Jesus venceu, podemos ser também vitoriosos. Leia o texto de 
Mateus e destaque os segredos de Jesus para a vitória sobre o tentador. 
 

3. Jesus prometeu poder aos seus discípulos: “Vocês receberão poder quando o Espírito 
Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte: em Jerusalém, em 
toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra” (Atos 1.8). Por que 
precisamos desse poder para evangelizar e discipular? 
 

4. O que a Grande Comissão de Jesus, em Mateus 28.18-20, pode ensinar a um líder de PGM? 
Leia o texto e comente. 
 

TEMPO DE ORAR UNS PELOS OUTROS (15 min) 

Þ  Pedidos de oração (anotar): 

 

 

 

TEMPO DE MULTIPLICAR (5 min) 

Þ Anote aqui os nomes de seus alvos de oração: 

 

 

TEMPO DA IGREJA (5 min) 
Campanha de Missões Mundiais: de janeiro a abril. 

Bíblia Nova Versão Transformadora. Quem desejar adquirir a Bíblia NVT com super desconto, 
procure a Paulinha para maiores informações. WhatsApp: 98112-0195. 


