COMEÇANDO... (5 min)
Qual é o seu propósito de vida? Que planos você tem para o futuro?

TEMPO DE ORAR (5 min)
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)
Princípios de Igreja Multiplicadora
Quem lê o livro de Atos se impressiona. O poder de Deus é visível, quase palpável.
Milhares se convertiam ao evangelho de Jesus Cristo e a igreja crescia e se espalhava por toda
parte. Qual era a chave da estratégia poderosa que impactou e transformou tantas vidas em tão
pouco tempo e que proporcionou crescimento tão excepcional à igreja primitiva?
Se investigarmos o Novo Testamento, veremos no dia a dia dos discípulos que tudo
girava em torno de cinco princípios estratégicos: oração sem cessar, evangelização
discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes multiplicadores e compaixão e graça.
Baseando-se neles, Missões Nacionais desenvolveu um conjunto de estratégias que resultou no
livro Igreja Multiplicadora: 5 princípios bíblicos para crescimento (org. Fernando Brandão).
A Visão de Igreja Multiplicadora não é um modelo de igreja, mas uma visão de
multiplicação intencional baseada em cinco princípios extraídos das igrejas do Novo
Testamento e que busca fazer o maior número de discípulos até a volta do Senhor Jesus.
Vejamos, cada um dos princípios, separadamente:
1) Oração – A oração não era apenas para os momentos de crise nem eventual no dia a
dia da igreja no Novo Testamento. Ela fazia parte do estilo de vida da igreja. Orava-se em todo
o tempo sem cessar. Hoje ora-se pouco em comparação com a igreja do Novo Testamento.
Preocupa-nos quando constatamos que, embora haja exceções, os cultos e reuniões de oração
geralmente são os menos frequentados. A Visão de Igreja Multiplicadora busca desenvolver a
prática da oração de forma mais intensa e contínua na vida de cada crente, na família, na vida
dos líderes e na igreja local. Muitas vezes o povo de Deus parece que não tem motivação para
orar e buscar a face do Senhor, mas sem oração nada acontece.
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2) Evangelização Discipuladora – Os discípulos compartilhavam as boas-novas em
tempo e fora de tempo, estabelecendo relacionamentos discipuladores e usando várias
estratégias de acordo com o contexto social. O processo de evangelização estará incompleto se
não andarmos algumas milhas com as pessoas, compartilhando-lhes verdade e vida. A
Evangelização Discipuladora consiste na comunicação do evangelho aliado ao relacionamento
discipulador, que é o relacionamento intencional de um discípulo com outra pessoa, visando
torná-la outro discípulo, vivenciando as cinco dimensões do discipulado que gera discípulos
multiplicadores: relacionar, agregar, interceder, zelar pela pessoa, ensinar o evangelho e
solicitar contas.
3) Plantação de Igrejas – A multiplicação de igrejas foi uma ação estratégica
coordenada pelo Espírito Santo logo no início da expansão da igreja no Oriente Médio, na Ásia
e na Europa. A chamada missionária de Paulo e Barnabé, quando eles congregavam e lideravam
a igreja em Antioquia, estava diretamente ligada a esse princípio estratégico: plantar igrejas
multiplicadoras. Quando o Espírito Santo levou Paulo e sua equipe para a Europa, na segunda
viagem missionária, começando por Filipos, a intenção era plantar igrejas naquela região (Atos
15.22 e seguintes). E foi exatamente isso que aconteceu em Tessalônica, Bereia e Corinto. Em
todo lugar que os discípulos chegavam, eles buscavam, intencionalmente, plantar uma igreja.
Esse princípio traduz uma estratégia necessária também para os nossos dias, a fim de que, assim
como foi no primeiro século, multipliquemos o número de igrejas em Goiânia, Goiás, Brasil e
pelo mundo.
4) Formação de Líderes – A formação de líderes multiplicadores é chave dentro dos
planos do Senhor Jesus de chegar até os confins da terra com as boas-novas de salvação. A
igreja com líderes sem visão e que não investe na formação de novos líderes dificilmente
passará de uma geração. Com a multiplicação de igrejas, inevitavelmente vai surgindo a
necessidade de formar novos líderes. Durante suas viagens missionárias, o apóstolo Paulo
sempre focava a capacitação e formação de novos líderes para que a igreja continuasse no seu
crescente desenvolvimento e multiplicação.
5) Compaixão e Graça – O Senhor Jesus sempre se compadeceu dos sofrimentos das
pessoas. Ele, em vários momentos, encheu-se de compaixão diante da multidão que perecia
como ovelhas sem pastor (Mateus 9.36). A igreja, noiva de Cristo, não pode fechar os olhos
para as necessidades das pessoas dentro de seu raio de alcance, e até mesmo em lugares mais
distantes. Percebe-se que as igrejas do NT, ainda na tenra idade, sabiam que o ministério a
desenvolver deveria ser abrangente. E seu cuidado com as pessoas fez com que caíssem na
graça de todo o povo e tornassem-se relevantes, impactando as pessoas com o evangelho. São
inúmeras as oportunidades para demonstrarmos compaixão, ministrando graça, aos que sofrem.
A igreja local não pode ficar alheia e ausente diante dos desafios sociais ao nosso redor. A
igreja do Senhor Jesus tem compromisso com a dignidade humana à luz dos valores cristãos.
O objetivo, portanto, da Visão de Igreja Multiplicadora é multiplicar discípulos e
igrejas. Para isso, ela estrutura e organiza ações inter-relacionadas, tendo por base estes cinco
princípios: Oração, Evangelização Discipuladora, Plantação de Igrejas, Formação de Líderes
e Compaixão e Graça. Na verdade, não é uma visão de um líder específico ou de uma
organização, mas as bases sobre as quais a igreja foi plantada, cresceu e se desenvolveu no
período do Novo Testamento e chegou aos nossos dias.
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TEMPO DE COMPARTILHAR (30 min)
1. Dificilmente algum de nós discordará que a oração é importante. Mas será que a nossa
prática de vida condiz com o que falamos sobre oração? Por que oramos tão pouco?
2. Por que a oração é tão importante para uma Igreja Multiplicadora?
3. Em termos gerais como a nossa igreja seria classificada com relação à oração: como uma
igreja que ora pouco, uma igreja que não ora, uma igreja que fala sobre oração, ou uma
igreja que ora? Se a nossa igreja não está no lugar ideal sobre a oração, o que você pode
fazer para mudar essa realidade?
4. Quando se fala em discipulado, qual a primeira coisa que vem a sua mente: classe de
doutrina ou relacionamento discipulador? Qual é a diferença entre os dois?
5. A tarefa da plantação de igrejas é uma responsabilidade das igrejas ainda hoje?
6. Quando se constrói um templo eu uma cidade, isto significa que uma nova igreja já está
plantada?
7. Por que a estratégia de PGMs é eficaz na plantação de igrejas?
8. Como líderes de igreja, temos preparado outros líderes para a nossa ausência ou será que o
trabalho sofreria solução de continuidade (interrupção)?
9. De que forma os PGMs podem contribuir para a formação de novos líderes para a igreja?
10. Se a nossa igreja encerrasse as suas atividades hoje, a comunidade do entorno sentiria falta
e reclamaria a nossa reabertura, ou seria indiferente ao fato? Comente.

TEMPO DE ORAR UNS PELOS OUTROS (15 min)
Þ Ouvir sobre os pedidos de oração que foram feitos na semana anterior.
Þ Pedidos de oração (anotar). 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)
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 20/02/17. Inscrições com o Jr.
Bíblia Nova Versão Transformadora. Quem desejar adquirir a Bíblia NVT com super
desconto, procure a Paulinha para maiores informações. WhatsApp: 98112-0195.

DESAFIOS
Þ Ouvir um testemunho pessoal de oração.
Þ PGMP montar cestas básicas para distribuição através do ministério diaconal. Eleger um
responsável.
Þ Eleger um responsável que possa mobilizar os participantes a trazerem lanche para o
momento de comunhão após o encontro do grupo.
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