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COMEÇANDO... (5 min) 
Qual é a primeira palavra que lhe vem à mente quando você pensa em Pequeno Grupo? 

TEMPO DE ORAR (5 min) 

Þ Ore pelas pessoas que hoje querem servir em PGs; 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) 

Vem derrama paz (Caros Sider) 

Vem derrama a paz / Vem derrama as bênçãos / Sobre este povo que se chama povo Teu / 

Dá-nos teu amor / Dá-nos tua força / Pra que tentações não venham a nos desviar / 

E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. 

TEMPO DE OUVIR (15 min) 

Pequeno Grupo Multiplicador 

Compartilhando o amor de Deus por meio dos relacionamentos 

O maior presente que recebemos de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Uma vez reconciliados 
com Deus, a maneira que o Pai Celeste escolheu para que caminhássemos com ele não foi 
solitária, mas entre irmãos, na igreja. Ser igreja é ser parte do projeto de redenção de Deus para 
os seres humanos; é fazer parte do corpo de Cristo, de sua família. 

Para sermos de fato uma família, precisamos nos relacionar, nos envolver uns com os outros, 
nos aconselhar mutuamente, orar uns pelos outros, chorar e nos alegrar juntos. Uma família só 
é de fato uma família quando experimenta esse ambiente de comunhão. Dentre todas as 
providências do amor de Deus para que vivamos realmente como família, destacamos a estratégia 
de Pequenos Grupos Multiplicadores - PGMs. 

A Bíblia narra que os primeiros cristãos “adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares 
para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a 
simpatia de todo o povo. E, a cada dia, o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos” (Atos 2.46-
47). Podemos perceber nesse texto que as reuniões nas casas se multiplicavam à medida que 
pessoas iam se convertendo todos os dias. Esses PGs foram uma importante maneira de a igreja 
se expandir e também manter a comunhão e o evangelismo mesmo em meio à perseguição. É 
fácil compreender que essa estratégia veio de Deus para aquele tempo. 

O contexto da igreja primitiva é diferente da realidade da igreja hoje no Brasil. No entanto, 
muitos princípios podem ser extraídos daquele jeito simples de ser igreja e aplicados nos nossos 
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dias; por exemplo: o cuidado pessoal uns dos outros, a maneira de se desenvolver 
relacionamentos discipuladores, o modelo de liderança e as estratégias de expansão. 

Nesses PGs, relacionamentos saudáveis são criados e fortalecidos, compartilhamos experiências, 
e quando tomamos ciência das dificuldades de outras pessoas temos também a oportunidade de 
praticar os mandamentos de Jesus, promovendo o autêntico modo de vida como igreja que a 
Bíblia apresenta. Em um PG com encontros regulares, dificilmente algum problema de um irmão 
passará despercebido no momento de compartilhar ou no tempo de oração. É exatamente assim 
que uma família funciona. Os cultos de domingo são muito importantes na vida de uma igreja. 
Eles são bíblicos e abençoadores, mas fica difícil termos comunhão plena se esse é o único 
momento que temos de encontro com a igreja de Cristo. 

Os PGs são também uma poderosa estratégia de evangelização, especialmente no cenário urbano, 
em que grande parte das pessoas vive enclausurada em apartamentos e condomínios, longe do 
acesso de abordagens evangelísticas convencionais. Esse panorama desafiador para a 
evangelização foi antevisto por C. E. Autrey, desde a primeira edição de seu livro A Teologia do 
Evangelismo, em 1967: 

O crescimento e a efetividade das igrejas urbanas no centro das cidades, durante as próximas cinco décadas, 
hão de ser determinados por sua capacidade de evangelizar e desenvolver o povo que vive em apartamentos. É 
essencial que as igrejas se conscientizem dessa tendência. Que as igrejas cheguem a conhecer as características 
e as necessidades dos moradores de apartamentos e aprendam como alcançá-los com o evangelho. 

Ao longo das últimas décadas, a estratégia dos PGs se revelou uma resposta satisfatória - se não 
a melhor já apresentada - a esse desafio. Muitas igrejas têm sido abençoadas com PGs, que é uma 
estratégia dada por Deus para formarmos igrejas acolhedoras, e que são usadas por ele para 
transformar vidas no poder do Espírito Santo. Os PGMs espalhados por todo o bairro ou Goiânia 
são a SIB com as portas abertas para a comunidade com o intuito de levar as famílias a provar o 
amor de Deus. 

Muitas pessoas resistentes aos cultos públicos podem aceitar um convite para uma reunião de 
PG. Nas casas, elas terão a oportunidade de ouvir a Palavra, compartilhar o que pensam e abrir 
a mente e o coração para que o Espírito Santo faça sua extraordinária obra de convencimento do 
pecado. Ainda, em PGs cada membro da igreja tem a oportunidade de desenvolver 
relacionamentos discipuladores, não apenas no sentido cognitivo, que envolve o ensino do 
evangelho e de seus desdobramentos, mas também o afetivo, em que o discípulo é acompanhado, 
cuidado e mentoriado. 

Reunir a igreja em PGs não é novo no contexto bíblico ou histórico, mas é novo na proporção 
em que a igreja atual assume essa maneira de ser. Pensando nisso, no contexto da Visão de Igreja 
Multiplicadora, nosso objetivo com esse PGMP é promover essa poderosa estratégia de 
cumprimento da Grande Comissão (Mateus 28.18-20), encorajando e equipando você com todas 
as informações necessárias para implantá-la, para a glória de Deus. 
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TEMPO DE COMPARTILHAR (30 min) 

Pense nos PGs com que você já se envolveu, em um grupo de oração em que você participou, 
um Núcleo de Estudos Bíblicos ou um grupo de trabalho no qual você aprendeu algo que o 
ajudou no seu crescimento pessoal. E agora... 

1. Descreva uma experiência em que você foi impactado por um pequeno grupo, seja um grupo 
de estudo bíblico, uma classe de escola bíblica, ou um grupo em que o relacionamento foi 
significativo devido à comunhão produzida pela intimidade gerada com os participantes. 

2. Qual foi o papel do líder no grupo em que você participou? O que o líder fazia que tornava 
agradável a participação no grupo? 

3. Levar pessoas a Jesus hoje é convidá-las a andar com você, levá-las para sua casa e seu PGM. 
Como você pode, de maneira prática, convidar pessoas e ajudá-las a também ter um encontro 
com Jesus Cristo? 

4. Devemos ser gratos a Deus por todas as famílias que temos na igreja. Sabemos que a maioria 
delas foram influenciadas por discípulos de Cristo e, nos PGMs, poderiam encontrar uma 
família preciosa que ama e cuida uns dos outros. Compartilhe sua opinião sobre a importaria 
de receber pessoas em nossas casas e num PGM. 

5. O que nós, como PGMP, devemos fazer para que mais pessoas, mais famílias e mais lares de 
nossa igreja possam ser canais de Deus em Goiânia, a fim de alcançarmos mais vidas? 

TEMPO DE ORAR UNS PELOS OUTROS (15 min) 

Dedique-se a orar com alguém do PGMP. Anote um pedido, em especial, pela vida dessa pessoa 
e de alguém dentre aquelas por quem ela tem orado e a quem ela tem buscado compartilhar o 
evangelho. Nesta semana, marque um momento de oração juntos: pessoalmente ou por 
telefone. Na semana seguinte, compartilhem com o grupo a ação de Deus em suas vidas por 
meio da oração mútua. 

Þ  Pedidos de oração. Dividir em trios para orar. 

TEMPO DE MULTIPLICAR (5 min) 

Cada um de nós é um potencial discipulador para pessoas de nosso relacionamento familiar, 
social e profissional. Separe um tempo esta semana para pensar e orar por pelo menos três 
pessoas - da igreja e fora dela (faça delas seu alvo de oração), à quais você irá, em breve, 
compartilhar a palavra de Deus. Aproveite as oportunidades de compartilhar com eles algo do 
que o Senhor tem mostrado a você na Bíblia, visando iniciar um RD e agregá-los ao seu PGM. 
Utilize-se dos sermões dominicais. 

Þ Anote aqui os nomes de seus alvos de oração: 
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TEMPO DA IGREJA (5 min) 
Þ Day Camp - Adolescentes de 12 a 17 anos. Nos dias 27 e 28/02 realizaremos em nossa 

igreja o Day Camp - Teens “Ande por aqui!”. Vagas limitadas até o dia 20/02/17. Inscrições 
com o Jr. 

Þ Alvos Missionários. Nossos alvos são: Mundiais: R$ 3.000,00 (JAN a ABR), Estaduais: R$ 
1.000,00 (MAI a AGO) e Nacionais: R$ 2.000,00 (SET a DEZ). Contribua o ano todo para 
Missões lembrando das separações por quadrimestre. 

DESAFIO 

Þ Escrever meu testemunho pessoal (usar ficha entregue pelo líder). 
Þ Memorizar e meditar: “Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e 

partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo 
o povo. E, a cada dia, o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos.” (Atos 2.46-47) 


