COMEÇANDO... (5 min)
Você já liderou algum grupo na igreja? Comente.

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)
Oferta de amor (Desconhecido)
Venho Senhor minha vida oferecer // Como oferta de amor e sacrifício
Quero minha vida a Ti entregar // Como oferta viva em Teu altar
Pois pra Te adorar // Foi que eu nasci
Cumpra em mim o Teu querer // Faça o que está em Teu coração
E que a cada dia eu queira mais e mais // Estar ao Teu lado Senhor.

TEMPO DE OUVIR (15 min)
Preparando líderes para os PGMs
Nos encontros anteriores, nós analisamos Jesus como nosso modelo de liderança,
discutimos cartacterísticas de um bom líder de PGM e vimos quais são as suas atribuições. Hoje
nós precisamos focar dois outros tópicos sobre a preparação de líderes para os PGMs. São eles:
a multiplicação da liderança e os critérios para alguém se tornar líder de um PGM.
Multiplicando a liderança
Um bom líder se esforça na função de desenvolver outros bons líderes. Para que você se
esmere nisso, apresentamos alguns aspectos importantes:
Ore e busque a orientação de Deus: Separe termpo para orar pedindo a Deus que mostre
futuros líderes. Procure ser direcionado por Deus na formação de líderes para que a
multiplicação aconteça de forma abençoadora. A intimidade com Deus nos aproxima muito de
seu coração e, com isso, fica muito mais fácil ouvir a sua voz e ser direcionado a cumprir a sua
vontade.
Analise cada um como um possível líder: Podemos ter uma percepção errada acerca de um
membro e muitas vezes somos surpreendidos com uma 1iderança excepcional. Por isso, vale
ressaltar a importância da orientação de Deus nesse processo. Quem em seu grupo demonstra
amor pelas pessoas, um espírito ensinável e é assíduo às reuniões? O ideal seria que todos os
membros fossem assim, mas aqueles que primeiro atingirem esse estágio devem ser preparados
para assumirem um PGM futuramente.
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Não seja precipitado: Envolva os membros do PGM constantemente no ministério.
Distribua tarefas, compartilhe as responsabilidades da liderança e observe a capacidade de cada
um. Nunca devemos sinalizar nosso desejo de preparar uma pessoa para a liderança sem que
ela tenha sido testada nas tarefas práticas de um 1íder. Isso evitará que pessoas que ainda não
estão maduras para assumir tal responsabilidade sejam expostas a uma experiência negativa.
Líderes em potencial, antes de serem submetidos à função, devem ser alvo de relacionamentos
discipuladores fora dos encontros do PGM, através dos quais o líder lhes ofereça intercessão e
ministração de verdade e Vida.
Envolva a liderança do ministério: Consulte seus líderes antes de indicar alguém para
assumir uma posição de liderança, pois existern alguns requisitos básicos: ser membro da igreja;
ser membro assíduo de um PGM; obter credibilidade de uma vida digna do Evangelho de
Cristo; aprovação do supervisor, coordenador e pastor, caso o ministério seja grande e necessite
de uma estrutura maior de administração. Falaremos dessas funções no encontro seguinte.
Seja transparente: Converse com pessoas sobre uma possível liderança. É importante que
as pessoas que estão sendo indicadas para a liderança tenham um tempo para orar e refletir
sobre o assunto. Ore com os possíveis líderes buscando a confirmação de Deus.
Considere o coração: Nunca force alguém a assumir um PGM mesmo que seja muito
capaz. A convicção da indicação é algo que vem de Deus e que não pode ser ignorada. O amor
pelo grupo por parte do candidato a líder é o principal ingrediente para que ele seja usado por
Deus.
Envie pessoas para o treinamento de líderes: Participar do treinamento oferecido pelo
pastor ou líder designado não torna necessariamente nenhum membro de PGM em um líder,
mas fortalece o grupo no desempenho de sua missão. Como obteremos novos líderes no
ministério se os líderes não enviarem pessoas para os tremamentos?
Prepare alguém para ser o líder auxiliar: É muito bom utilizar membros do PGM para
liderarem um encontro ou parte dele. Você deve sempre preparar alguém para assumir o PGM
num dia de eventual ausência sua, ou mesmo quando você estiver presente. Assim, esse membro
terá a oportunidade de se acostumar com a função e perceber que pode vir a ser um líder de
PGM.
O maior desafio do líder de PGM não é multiplicar o grupo, mas formar um novo líder,
pois só assim poderá experimentar a verdadeira liderança discipuladora.
Como alguém se torna líder de PGM
É muito importante que, na hora de estabelecer novos líderes de PGM, o líder verifique os
seguintes critérios na vida das pessoas com potencial para liderar outros grupos:
Participação ativa: É necessário que o candidato a líder tenha participado de um PGM por
no mínimo seis meses e demonstrado comprornisso com as pessoas e os encontros. A
assiduidade precisa ser levada em conta acima das habilidades. Importante que tenha se
submetido à autoridade e esteja vivenciando um relacionamento discipulador. O princípio
aplicado aos diáconos serve para o “candidato” a líder de PGM: “Antes de serem nomeados
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diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então que
exerçam a função de diáconos.” (1Timóteo 3.10).
Ajudando em um PGM: O conceito de discípulo se aplica à liderança de PGM. Primeiro se
é liderado e depois se lidera. É preciso ser liderado primeiro para depois liderar. O liderado
assume algumas tarefas do líder, como contatar os membros, conduzir parte do encontro e
organizar a agenda de casas para os encontros futuros. Com isso, ele vai compreendendo quais
são de fato as responsabilidades do líder.
Concluindo o treinamento de líder: O líder treinado estará preparado para os
desdobramentos que envolvem a liderança e evitará erros que podem prejudicar o bom
andamento do PGM. Cada igreja precisa promover um treinamento básíco para líderes de PGM.
O treinamento cognitivo sempre deve ser acompanhado do exercício da liderança auxiliar
aplicado pelo líder do PGM como seu discípulo. A liderança auxiliar em um PGM é a principal
ferramenta de capacitação de um líder.

TEMPO DE COMPARTILHAR (30 min)
1.

Você se considera uma pessoa capaz para liderar um PGM? Justifique.

2.

O que você entende ser necessário para assumir a liderança de um PGM hoje?

3.

Paulo falou das características necessárias para um líder. Leia e comente.
1

Esta é uma afirmação digna de confiança: Se alguém deseja ser bispo [servo], deseja

uma tarefa honrosa. 2 Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido
de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser
hospitaleiro e apto a ensinar. 3 Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes,
deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. 4 Deve liderar bem a própria família
e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. 5 Pois, se um homem não é capaz de liderar a
própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? 6 Não deve ser recém-convertido,
pois poderia se tornar orgulhoso, e o diabo o faria cair. 7 Além disso, os que são de fora
devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo.

8

Da mesma forma, os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade. Não devem beber
vinho em excesso, nem se deixar conduzir pela ganância. 9 Devem ser comprometidos com
o segredo da fé e viver com a consciência limpa. 10 Antes de serem nomeados diáconos, é
necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então que exerçam
a função de diáconos. 11 De igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar
ninguém. Devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo que fazem.

12

O diácono deve ser

marido de uma só mulher e liderar bem seus filhos e sua casa. 13 Aqueles que exercerem
bem a função de diáconos serão recompensados com o respeito de outros e terão cada vez
mais convicção de sua fé em Cristo Jesus. (1Timóteo 3.1-12)

Encontro 11 | PGM Protótipo
3
Preparando líderes para os PGMs

4.

O que a atitude de Jesus, descrita por Paulo, poderia ensinar a alguém que almeja ser líder
de PGM? Leia o texto e comente.
5

Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus.

6

Embora sendo Deus, não

considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar.

7

Em vez disso,

esvaziou a si mesmo; assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando
veio em forma humana,

8

humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz.

(Filipenses 2.5-8)

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)
Celeiro: Graças a Deus, nosso celeiro está bem suprido. Os irmãos que necessitarem de auxílio,
favor, entrem em contato com o Diácono Valdinei Lima. Doações são sempre bem-vindas.
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.
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