COMEÇANDO... (5 min)
Como está o seu tempo de leitura bíblica e de oração? Por quem você tem orado?

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)
Eis-me aqui (Raízes)
Desde o dia em que aceitei Jesus // um mundo novo se abriu para mim // não podia
imaginar que Jesus fosse assim.
Tantos sonhos, nada valem mais // os meus pecados eu deixei para trás // quero andar nos
teus caminhos, Senhor // Neste mundo, revelar teu amor.
Como a chuva cai do céu // dando a vida onde cair // quero ser um mensageiro a ti servir.
Há tantas vidas a salvar // se não for por mim, por quem será?
Eis-me aqui, Senhor // Eis-me aqui, Senhor.

TEMPO DE OUVIR (15 min)
Dois momentos do PGM em destaque
Há dois tempos que o PGM naturalmente acaba realizando mas que não estão explícitos
no roteiro. São eles: tempo de cantar e tempo de multiplicar.
1 – Tempo de cantar
Normalmente, esse tempo acontece no início da reunião. Alguém familiarizado com
música seleciona alguns cânticos de louvor e adoração. O PGM que não conta com alguém que
toque um instrumento pode cantar sem acompanhamento instrumental.
Algumas dicas para esse tempo:
Procure músicas conhecidas: Prefira músicas que sejam cantadas nos cultos de celebração
e que sejarn conhecidas pela maioria dos presentes. Não hesite em substituir um cântico que o
PGM esteja tendo dificuldade de cantar. Quando houver solicitação dos membros, procure levar
o grupo a aprender coletivamente os cânticos.
Não tente reproduzir a adoração do culto dominical: Alguns cânticos necessitam de um
músico experiente, outros precisam de comando vocal masculino e feminino e nem sempre o
PGM dispõe dos recursos necessários. Nos encontros, o simples sempre produz um resultado
eficiente e proporciona a participação dos visitantes.
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Instrumentos: É interessante que os membros sejam desafiados a aprender a tocar um
instrumento musical. Isto tem acontecido em muitas igrejas e tem sido uma grande bênção.
Utilize os hinários: Cantar vendo a letra da música é sempre mais seguro. Não utilize
cânticos sem a letra impressa mesmo que seja um cântico de domínio do grupo, pois isso
excluirá a participação dos visitantes, que nunca podem ser privados de nada no encontro.
Não use CD com ministrações: No grupo pequeno, as pessoas têm maior dificuldade de
expressar adoração, e ministrações gravadas constrangem o grupo e não é compreendida pelos
visitantes.
Evite palmas: No grupo pequeno, uma ou duas pessoas batendo palma fora do ritmo é
facilmente percebido e dificulta a concentração dos demais. Outro problema é que palmas em
ambientes pequenos produzem ecos que causam poluição sonora e podern incomodar os
vizinhos.
2 – Tempo de multiplicar
Como já visto, a visão de multiplicação precisa ser incutida na mente dos membros e
visitantes desde a primeira reunião. Em todo o tempo, o líder deve conduzir os encontros
lembrando às pessoas que o objetivo do PGM é crescer e multiplicar. PGM que não cresce e
não multiplica não é saudável. O prazo para a multiplicação pode variar de um grupo para outro,
mas a multiplicação em si jamais deixa de ser um alvo a ser alcançado por todos.
Algumas dicas para esse tempo:
Planeje eventos de evangelismo: O PGM é uma das principais portas de entrada para a
igreja. Esporadicamente, procure realizar encontros que promovam a chegada de visitantes,
como um jantar, um passeio, para o qual todos os membros possam convidar seus familiares e
amigos que são resistentes a ir à sede da igreja.
Use o cartão alvo de oração: Esse tempo do roteiro é o que costuma ser mais
negligenciado, pois envolve uma intensa batalha espiritual. O inimigo não deseja que o povo
de Deus se interesse por avançar no reino das trevas e libertar vidas. A intercessão pelas vidas
perdidas precisa ser levada a sério em cada encontro.
Converse sobre a necessidade de compartilhar Cristo: Os membros do PGM precisam ser
constantemente motivados e capacitados a compartilhar o amor de Cristo com outros. O líder
deve estar atento para que o comodismo não tome conta do coração das pessoas. Não podemos
permitir que crentes sejam negligentes com o cumprimento da Grande Comissão.
Pratique a evangelização pessoal: É muíto importante que cada membro do PGM esteja
preparado para comunicar o Evangelho com as pessoas por meio de conversas informais. O
líder deve ter sempre à mão material de apoio, como folhetos evangelísticos e convites para o
PGM, além de motivar os seus liderados a se aprimorarem na apresentação do Evangelho. Uma
interessante forma de evangehiação pessoal é a Abordagem Direta, produzida por Missões
Nacionais e disponibilizada por meio de vídeo no YouTube (busque por “MEGATRANS 2012
– Abordagem Direta”).
Intensifique a visão da multiplicação: Multiplicação é o resultado natural do crescimento
e amadurecimento do PGM. Mas ela só acontece quando pessoas são alcançadas. Por isso, esse
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deve ser um tempo de grande alegria no PGM. Quando postergamos a multiplicação impedimos
que novas pessoas e famílias sejam acrescentadas.
Para finalizarmos, enfatizamos que podem existir outros momentos importantes a serem
considerados em um encontro de um PGM. Muitas coisas podem acontecer durante os
encontros e, portanto, o líder precisa estar sempre atento às necessidades comuns a todos os
encontros ou específicas em determinada ocasião. O importante é estarmos sensíveis à ação do
Espírito Santo e prontos a abençoar a todos os presentes.
Importante: não realizaremos a Ceia do Senhor em nossos PGMs nem recolheremos
dízimos e ofertas nessas reuniões.
3 – Ferramentas úteis:

TEMPO DE COMPARTILHAR (30 min)
1. O pastor Walmir Andrade, no livro: Igreja Relacional (pg. 68), afirma que os fatores que
contribuem para a multiplicação de um PGM são: convite, comunhão, pastoreio,
discipulado (mentoreamento) e capacitação. De que forma esses cinco fatores poderão
pavimentar o caminho saudável para uma boa multiplicação do PGM?
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2. Sobre o que influencia a multiplicação do PGM, Walmir Andrade anota o seguinte:
a. Tempo devocional do líder e preparo para as reuniões;
b. Intercessão pelos membros do PGM;
c. Cuidado mútuo;
d. Estímulo ao evangelismo e encontros sociais;
e. Número de visitantes no PGM;
f. Treinamento e preparação de auxiliares;
g. Estabelecimento de alvos, inclusive a data da multiplicação;
h. Ambiente para a multiplicação.
De que forma esses fatores afetam a vida do líder?
3.

Comente os textos abaixo:
At 8.4 | Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas-novas a respeito de
Jesus por onde quer que fossem.
At 17.6 | mas, como não os encontraram, arrastaram para fora Jasom e alguns outros
irmãos e os levaram diante do conselho. Gritavam: “Aqueles que têm causado
transtornos no mundo todo agora estão aqui, perturbando nossa cidade,”.

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)
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