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O que é um Pequeno Grupo Multiplicador 

COMEÇANDO... (5 min) 
Você já socorreu ou ajudou alguém estranho? Como foi a experiência? 

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) 
Corpo e família (Daniel Souza) 

Recebi um novo coração do Pai // Coração regenerado, coração transformado // 
Coração que é ensinado por Jesus. // Como fruto desse novo coração // Eu declaro a paz 
de Cristo // Te abençoo meu irmão // Preciosa é a nossa comunhão... 

Somos corpo, e assim bem ajustado // Totalmente ligado, unido // Vivendo em amor // 
Uma família, sem qualquer falsidade // Vivendo em verdade // Expressando a glória 
do Senhor // Uma família, vivendo o compromisso // Do grande amor de Cristo. // Eu 
preciso de ti, querido irmão // Precioso és para mim, querido irmão. 

TEMPO DE OUVIR (15 min) 
O que é um Pequeno Grupo Multiplicador 

Podemos definir o Pequeno Grupo Multiplicador – PGM como: “Um pequeno grupo de 
pessoas que se reúne regularmente para glorificar a Deus por meio do fortalecimento de 
relacionamentos discipuladores e da multiplicação de discípulos.” 

Acima de tudo, o PGM existe para glorificar a Deus. João 4.24 revela que Deus busca 
adoradores que o adorem em Espírito e em Verdade. Cada PGM existe para que Deus seja 
adorado em reconhecimento pelo que ele é, e louvado por tudo o que ele faz. 

O PGM é uma poderosa ferramenta para o cumprimento da Grande Comissão em nível 
local e uma importante estrutura de apoio à Visão de Igreja Multiplicadora, em seus cinco 
princípios: Oração, Evangelização Discipuladora, Plantação de Igrejas, Formação de Líderes 
e Compaixão e Graça. Vamos relembrar, em linhas gerais, como os PGMs interagem com esses 
princípios: 

O PGM incentiva a Oração entre os seus participantes, pincipalmente com respeito à 
intercessão pelas vidas não salvas e pelas pessoas evangelizadas e discipuladas. O PGM é 
fundamental na Plantação de Igrejas, na medida em que a igreja é formada de pessoas que se 
multiplicam e agregam novas pessoas. O PGM também é um celeiro para a Formação de 
Líderes, por estimular o exercício de dons e ministérios e ajudar na identificação de novas 
lideranças, levando-as à multiplicação. 

O PGM proporciona um ambiente para o exercício de Compaixão e Graça, tanto interna 
quanto externamente, fazendo com que não apenas os seus membros experimentem o amor de 
Deus por meio dos relacionamentos, como também a própria comunidade seja impactada por 
esse amor. 
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Quanto à Evangelização Discipuladora, o PGM potencializa o anúncio do Evangelho e a 
criação e o aprofundamento de relacionamentos discipuladores, tudo isso culminando para a 
manifestação da glória de Deus. Vamos agora relembrar os elementos do relacionamento 
discipulador e como eles se desenvolvem em um PGM. 

O Relacionamento Discipulador é o relacionamento intencional de um discípulo 
com uma pessoa, visando torná-la outro discípulo. Esse relacionamento constitui-se de seis 
elementos, que formam um acróstico com a palavra RAÍZES, como se pode ver a seguir: 
Relacionar, Agregar, Interceder, Zelar pela pessoa, Ensinar o evangelho e Solicitar contas. 

 

• Relacionar - O PGM saudável promove interação entre seus membros, e isso acontece até 
mesmo fora dos encontros do grupo. Ele produz discípulos, discipuladores e companheiros 
de fé. Em nossa caminhada cristã, Deus separa pessoas especiais que nos amparam, 
exortam e sustentam em oração constantemente. O PGM tem sido o principal lugar para 
promover esse tipo de comunhão. Ministérios, departamentos, corais, grupos de louvor, 
diretoria e corpo diaconal etc., por reunirem esporadicamente, podem gerar intimidade 
entre seus membros, mas dificilmente proporcionam prestação de contas, discussões 
bíblicas saudáveis, intercessão e crescimento espiritual. O PGM, por sua vez, serve como 
uma unidade da família de Deus que acolha, cuide e transforme vidas pelo poder do 
Espírito Santo. 
 

• Agregar - O PGM auxilia a aproximação que as pessoas que estão sendo discipuladas 
devem ter com outros cristãos além de seu discipulador, objetivando a sua conversão, o seu 
batismo e o desenvolvimento de dons e ministérios para o seu aperfeiçoamento. Um PGM 
só cresce se ele consolida seus visitantes, isto é, quando eles são de fato agregados ao grupo 
de crentes e à igreja como um todo. Isso acontece quando são desenvolvidos 
relacionamentos discipuladores, que precisam acontecer de forma não apenas cognitiva 
(ensino), mas afetiva (relacionamento). 

 

• Interceder - O PGM é um ambiente propício para multiplicação dos esforços de oração 
em favor uns dos outros. Os membros do grupo devem prestar o apoio recíproco na oração 
pelas pessoas que estão sendo evangelizadas para que experimentem uma verdadeira 
transformação e cresçam no conhecimento de Deus e de sua vontade. Também, no PGM, 
os crentes terão a oportunidade de orar uns pelos outros a respeito de suas vitórias e de seus 
desafios, gerando uma atmosfera de comunhão e cuidado. 

 

• Zelar pela pessoa - O PGM existe também para cuidado e pastoreio mútuo. Nas reuniões, 
todos compartilham suas experiências, contribuem uns com os outros e cuidam das 
necessidades uns dos outros. O PGM também proporciona o amparo dos membros em suas 
necessidades. Qual seja a dificuldade, enfermidade ou crise que possamos enfrentar, no 
PGM podemos ser cuidados e protegidos por pessoas especiais que Deus colocou ao nosso 
lado. O zelo pelas pessoas no PGM também deve se manifestar fora do grupo, pois os 
membros podem e devem auxiliar outro membro em sua tarefa de desenvolver 
relacionamentos discipuladores com pessoas que ainda não foram agregadas ao grupo. 
Gestos de compaixão por parte do pequeno grupo podem falar mais alto que palavras, 
produzindo grande impacto para a aceitação do Evangelho. O PGM pode ser muito valioso 
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para auxiliar o discipulador no cumprimento desse elemento do relacionamento 
discipulador. 

• Ensinar o evangelho - O PGM não é apenas uma reunião social, um simples encontro de 
amigos ou mais um compromisso da igreja. O seu propósito é que todos os presentes sejam 
edificados. Por isso, o ensino do evangelho e seus desdobramentos para a vida é uma de 
suas funções principais. Qualquer estratégia que assumimos para o desenvolvimento de 
uma igreja deve ser focada no conhecimento de Jesus Cristo por intermédio da Palavra. 
Por isso, um PGM só tem razão de ser quando Cristo está no centro. 
 

• Solicitar contas - No PGM, as pessoas serão constantemente impulsionadas a avançar em 
seu relacionamento com Deus e com as pessoas, o que se dará com a solicitação e a 
prestação de contas sobre a vida cristã diária, a vida devocional, a santificação pessoal, o 
serviço no Corpo de Cristo e as relações interpessoais. 

 

Resumindo: o PGM existe para: glorificar a Deus por meio da evangelização discipuladora -  
Relacionar, Agregar, Interceder, Zelar pelas pessoas, Ensinar o evangelho e Solicitar contas. 

TEMPO DE COMPARTILHAR (30 min) 
1. Depois de tudo que lemos e conversamos até aqui, como você avalia os pequenos grupos 

dos quais participou no passado ou participa atualmente? 

2. Comente a nossa definição de PGM, dando destaque para as palavras sublinhadas: “Um 
pequeno grupo de pessoas que se reúne regularmente para glorificar a Deus por meio do 
fortalecimento de relacionamentos discipuladores e da multiplicação de discípulos”. 

3. Comente a nossa definição de RD, dando destaque para as palavras sublinhadas: “O 
Relacionamento Discipulador é o relacionamento intencional de um discípulo com uma 
pessoa, visando torná-la outro discípulo”. 

4. As RAÍZES do RD são: Relacionar, Agregar, Interceder, Zelar pela pessoa, Ensinar o 
evangelho e Solicitar contas. De que maneira esses seis elementos podem transformar a 
vida de um cristão? Lembre-se: a vida cristã pressupõe discípulos gerando discípulos. 

5. “Um PGM só tem razão de ser quando Cristo está no centro”. Comente. 

6. Comente sobre as implicações das dicas abaixo para a vida do discipulador e do discípulo: 

* Guia de Solicitação de Contas – Chamar discípulos: 
1. Você tem buscado a Deus? Algo tem atrapalhado? 
2. Sua compreensão sobre quem é Deus tem crescido e impactado sua vida? 
3. Algo passou a te incomodar como pecado e precisa de mudança? 
4. Você se considera salvo? Se sim, por quê? Se não, o que falta? 

 
* Guia de Solicitação de Contas – Aperfeiçoar discípulos: 

1. Como está a sua vida com Deus? Seu tempo devocional (Bíblia e oração)? 
2. Você está crescendo em santificação, ou tem sido vencido pelo pecado? 
3. Tem mantido relacionamentos saudáveis? 
4. Tem se esforçado para fazer discípulos? 

* Extraído da página 114 do livro Pequeno Grupo Multiplicador. 
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TEMPO DE ORAR UNS PELOS OUTROS (15 min) 

Þ Ouvir sobre os pedidos de oração que foram feitos no grupo de WhatsApp e no último 
encontro.  

Þ  Pedidos de oração (anotar). 

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: 

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. 

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. 


