COMEÇANDO... (5 min)
O que você mais gosta de fazer em suas horas vagas? Por quê?

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)
O PGM e a Multiplicação
Vimos, na semana passada, que a multiplicação é o resultado direto do crescimento e da
maturidade de um PGM. Ela é consequência natural dentro do ciclo de vida do grupo. Ainda
assim, a multiplicação se configura um grande desafio de um pequeno grupo. Isso porque
multiplicar pode significar para os seus membros deixar de se encontrar semanalmente com
pessoas queridas, como estavam acostumadas a fazer. Isso se torna uma grande dificuldade até
para os líderes, por mais que eles compreendam o valor da multiplicação.
Valores da multiplicação
Quando focamos os benefícios da multiplicação, tudo fica mais fácil. Quando
vislumbramos os valores da multiplicação, exercemos nossa vocação de multiplicar centrados
na pessoa de Cristo e na expansão da igreja. Vejamos alguns valores da multiplicação:
Ø Multiplicar um PGM significa possibilitar que mais pessoas cheguem ao grupo. Quando
não multiplicamos, as salas de nossas casas chegam ao seu limite, impedindo que novas
famílias sejam agregadas.
Ø Multiplicar significa ter alcançado mais vidas. Não existe nada mais precioso para um
grupo pequeno do que levar pessoas a Cristo. Quando não multiplicamos, restringimos o
número de pessoas que podem ser alcançadas.
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Ø Multiplicar significa ter uma reunião mais objetiva, com maior compartilhar entre as
pessoas, mais intimidade e aproveitamento do encontro. Conforme o grupo vai crescendo,
diminiu a participação e a integração entre os participantes.
Ø Multiplicar significa ter cumprido os propósitos do PGM, de glorificar a Deus, cuidar das
pessoas que ali chegaram e alcançar vidas. Significa que o nosso alvo foi atingido e que
queremos honrar a Deus sempre com nossos frutos.
Ø Multiplicar é dar uma prova de amor a Deus assumindo que, melhor do que ficar se
reunindo com o mesmo grupo, é deixar que ele cresça para abraçar novas famílias. Nunca
permita que o inimigo impeça seu PGM de ter o real valor da multiphcação em mente. O
cristianismo tem multiplicado de forma surpreendente há mais de dois mil anos e, para
isso, venceu muitos desafios.
Estes Valores da multiplicação precisam estar entranhados em nosso ser. Não apenas o
líder do PGM, mas todos os membros devem ter a plena consciência dos benefícios que a
multiplicação traz para o reino de Deus.
Passos para a Multiplicação
Para facilitar a compreensão da necessidade de se multiplicar, bem como o processo da
multiplicação em si, o líder do PGM deve seguir os seguintes passos para a multiphcação:
Ø Exponba a visão desde o princípio: Se a visão do ministério e os propósitos do PGM estão
sendo transmitidos com responsabilidade, o grupo estará sendo naturalmente preparado
para o momento da multiplicação. O líder não pode chegar repentinamente com um
conceito desconhecido e informar o PGM sobre uma multiplicação para os próximos dias
ou semanas.
Ø Desenvolva liderança: O processo da preparação de liderança, sobre o qual estudaremos
noutro encontro, precisa ser realizado antes que haja uma necessidade urgente de
multiplicação. Sem um líder preparado, a multiplicação pode trazer prejuizos para a vida
espiritual dos membros.
Ø Multiplique-se a si mesmo: A percepção e a experiência que você possui precisam ser
compartilhadas com os líderes em potencial. Sua vida é um modelo para que outros possam
compreender o exercício da liderança: “Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por
muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas [grupo de pessoas] de
confiança que possam transmiti-las a outros.” (2Tm 2.2)
Ø Prepare seu grupo: Discuta com seu supervisor e com seu líder auxiliar a formação dos
novos grupos. Sonde individualmente os membros antes de tomar qualquer decisão. A
seleção dos membros para o novo PGM deve ser realizada pelo líder sem permitir
interferência dos membros depois de apresentada ao grupo.
Ø Marque a data: Quando não se tem uma data definida, dificilmente a multiplicação
acontece. O dia estabelecido deve ser especial para todos, enfatizando que Deus trouxe
novas pessoas e familias e que esse é o principal motivo da multiplicação.
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Ø Multiplique: Durante a reunião de multiplicação, apresente aos membros do PGM como
os novos grupos serão dispostos. Explique quais foram os critérios utilizados para a tomada
de decisão. Caso prefira, antes de dispor os novos grupos, compartilhe a decisão com todos.
Mas não esqueça que a responsabilidade é sua enquanto 1íder. A multiplicação é
consequência natural da Evangelização Discipuladora no pequeno grupo. Quando temos
compaixão pelas almas ainda não convertidas e o hábito de levar visitantes, a multiplicação
se dá naturalmente.

TEMPO DE COMPARTILHAR (30 min)
1. Desde o início do cristianismo, o desdobramento natural de ser um discípulo de Jesus
sempre foi fazer discípulos de Jesus: “Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de
gente”, disse o Senhor (Mt 4.19). Isso foi uma promessa: Jesus tomaria seus discípulos e os
transformaria em discipuladores. E foi também um mandamento: “vão e façam discípulos
de todas as nações” (Mt 28.19-20). De que maneira o Senhor transformou seus primeiros
discípulos em discipuladores? Que método o Senhor utilizou? Qual foi o ensino?
2. Como alguém se torna um discípulo de Cristo? Considere o ensino do Senhor e discuta
com o grupo: “Então Jesus disse a seus discípulos: ‘Se alguém quer ser meu seguidor,
negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas,
se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará’” (Mt 16.24-25).
Que isso ignifica?
Ø Negar a si mesmo é morrer para si. Significa mortificar a carne, morrer para o velho
homem, fazer calar as inclinações do coração pecaminoso.
Ø Tomar a cruz é assumir publicamente o cristianismo. Significa encarar o escárnio,
não se intimidar pela vergonha, não temer o insulto, encarar a perseguição e o
sofrimento.
Ø Seguir a Cristo é perseverar no ensino de Jesus. Significa não desistir. É querer
conhecer, desejar entender e esforçar-se para praticar o que o Senhor revelou em sua
Palavra.
3. É impossível ser discípulo de alguém e não acabar ficando parecido com aquela pessoa.
Jesus disse que “Os discípulos não são maiores que seu mestre. Mas o aluno bem instruído
será como o mestre” (Lc 6.40). Este é o ponto central quando o assunto é ser discípulo de
Jesus: nós o imitamos, damos continuidade ao seu ministério e, nesse processo, nos
tornamos iguais ao mestre. De que maneira você se parece com Jesus? O que é mais difícil
para você?
4. Paulo escreveu: “Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam
mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles” (2Co 5.15). De
que forma esse versículo nos desafia em nossos RDs e PGMs? Este ensino afetaria a
multiplicação de nossos PGMs? Como?
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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)
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.
Refugiados. Acampadentro da juventude no período da Páscoa (13 a 15 de abril).
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