COMEÇANDO... (5 min)
Você tem dificuldade de fazer novas amizades? Comente.

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)
Sonda-me, usa-me (Aline Barros, Ama Feitosa e Edson Feitosa)
Sonda-me, Senhor e me conheces // Quebranta o meu coração // Transforma-me conforme
a Tua palavra // E enche-me até que em mim // Se ache só a Ti, então
Usa-me, Senhor // Usa-me
Como um farol que brilha à noite // Como ponte sobre as águas // Como abrigo no
deserto // Como flecha que acerta o alvo
Eu quero ser usado da maneira que te agrade // Em qualquer hora e em qualquer lugar
// Eis aqui a minha vida // Usa-me, Senhor // Usa-me
(Volta ao início)
Sonda-me, quebranta-me // Transforma-me, enche-me e usa-me (4x)
Como um farol que brilha à noite // Como ponte sobre as águas // Como abrigo no
deserto // Como flecha que acerta o alvo
Eu quero ser usado da maneira que te agrade // Em qualquer hora e em qualquer lugar
// Eis aqui a minha vida // Usa-me, Senhor // Usa-me, Senhor.

TEMPO DE OUVIR (15 min)
Dinâmicas de multiplicação
A multiplicação gera desconforto no coração dos membros. Isso é natural, pois todas as
semanas, durante alguns meses, aquele grupo se encontrou. Foram momentos preciosos de
amizade, de intimidade e de comunhão gerados pelo Espírito Santo. A multiplicação traz uma
separação dessas pessoas, que estão acostumadas a se relacionar. Por isso, promover dmâmicas
de multiplicação ajuda a reforçar a importâncía dessa etapa e mostrar que existem vários
benefícios:
Ø Multiplique o encontro em dois PGMs na mesma casa. Um grupo se reúne na sala e o
segundo em outro ambiente da casa e, no fim, se juntam para participar do momento de
comunhão – pode ser um lanche. Esse método deve acontecer duas ou três vezes antes do
dia da multiplicação oficial.
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Ø Multiplique o encontro regular em uma semana pré-definida. Escolha a casa de um dos
líderes em treinamento e realize o encontro no mesmo dia e mesmo horário, mas em casas
diferentes. Na próxima semana, quando todos estiverem juntos novamente, gaste um tempo
compartilhando com todos algo sobre esta experiência.
Ø Promova debates com o PGM, ressaltando as razões pelas quais a multiplicação deve ser
tão desejada por cada discípulo: a visão do cumprimento do “ide”, o alcance de famílias na
cidade, mais casas abertas para promover o amor de Deus com os não alcançados etc.
Ø Estabeleça o crescimento pela fé. Desafie o PGM a marcar a data da multiplicação mesmo
que o grupo não tenha um número de discípulos que justifique isso.

Critérios para Multiplicação
Antes de encerrarmos este tema, não podemos deixar de apresentar algumas considerações
sobre a forma como estabelecer critérios para a multiplicação:
Ø Geografia – Nos grandes centros se perde muito tempo no trânsito. A locomoção rápida e
fácil é um benefício. Por isso, é muito importante na definição da multiplicação observar
onde cada membro reside.
Ø Afinidade – Os novos membros do PGM, em especial, precisam se manter próximos de
pessoas que interajam bem com eles. Vida profissional, lazer, classe social são elementos
importantes para os recém-convertidos. Isso diminui com o crescimento da maturidade
cristã.
Ø Dependência – Alguns membros dependem de carona para ir aos encontros e isso nunca
pode ser desconsiderado, da mesma forma que nunca separamos discipuladores de seus
discípulos.
Ø Crianças – Devemos evitar separar crianças que se relacionem bem e que sejam da mesma
idade. Esse é um grande motivador para elas irem aos encontros e serem abençoadas. Não
é obrigatório deixar todas no mesmo PGM, mas isso precisa ser bem estudado.
Ø Paternidade espiritual – Pais e filhos na fé devem permanecer juntos no período de
formação, ou seja, nos primeiros passos da fé cristã. O encontro semanal no PGM e o
relacionamento discipulador fortalecem e facilitam o desenvolvimento do novo membro.
Agora que entendemos o conceito e a necessidade da multiplicação como etapa importante
no ciclo de vida de um PGM, vamos, a partir do próximo encontro, verificar como deve ser a
liderança do PGM.

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?
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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?

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).

Encontro 8 | PGM Protótipo
O PGM e a Multiplicação

3

