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Introdução	

Como	estamos	atuando	como	Igreja...	

Qual	nossa	missão	como	igreja?		

Como	podemos	ser	mais	efetivos?		



Para	refletir	
Grande	 parte	 da	 Igreja	 de	 hoje	 deixa	 o	 trabalho	 nas	
mãos	do	pastor.	Vê	nele	um	profissional	e	exige	que	
ele	 faça	a	 toda	obra	de	Deus,	enquanto	os	membros	
apenas	 dão	 o	 d inheiro.	 O	 povo	 se	 ca la ,	
deliberadamente,	 pois	 há	 alguém	para	 fazer	 fala	 em	
seu	lugar,		e	que	é	pago	para	isso.	



Introdução	

Como	estamos	atuando	como	igreja...	

Será	que	não	temos	evangelizado?	



Introdução	
Nosso	problema	não	é	que	não	

estamos	pregando.	Evangelizamos.		
Mas	nossa	evangelização	tem	sido	

efetiva?		
Recebemos	muitos	visitantes	aos	
domingos.	Qual	nossa	retenção?		



SACERDÓCIO	UNIVERSAL	

Os	primeiros	
cristãos	
praticavam	o	
sacerdócio	
universal	de	todos	
os	crentes.	



SACERDÓCIO	UNIVERSAL	

“Mas	vós	sois	geração	eleita,	sacerdócio	real,	
nação	santa,	povo	de	propriedade	exclusiva	de	
Deus,	para	que	anuncieis	as	grandezas	daquele	
que	vos	chamou	das	trevas	para	sua	
maravilhosa	luz.”	

1	PEDRO	2:9	



Servos	X	Consumidores	

Na	maioria	das	igrejas,	hoje,	há	pouco	senso	de	Corpo	de	
Cristo	e	há	ausência	de	uma	estrutura	na	qual	os	membros	
possam	estar	envolvidos	de	maneira	funcional.	Por	causa	
disso,	a	maioria,	por	decisão	pessoal,	escolhe	sentar-se	nos	
bancos	do	prédio	da	igreja,	disposta	a	não	se	envolver.	Ao	
contrário	dessa	concepção,	com	os	Pequenos	Grupos,	não	
há	como	se	omitir	ou	não	se	envolver!	Quem	participa	ou	
quem	serve,	está	comprometido.		Os	PG’s	incentivam	o	

trabalho	dos	leigos.	
	Crentes	que	não	se	envolvem	tornam-se	crentes	

consumidores.		



Servos	X	Consumidores	

	O	método	de	Jesus	e	dos	primeiros	cristãos	intentava	
produzir	discipuladores,	e	não	consumidores.	Então,	
precisamos	retornar	ao	fundamento	do	sacerdócio	

universal	do	crente,	a	verdade	de	que	cada	um	de	nós	deve	
sser	um	servo.	(1	Pd	2:9)	



NO	TEMPLO	E	NAS	CASAS	

A	igreja	dos	
primeiros	cristãos	
se	relacionava	no	
templo	e	nas	
casas.	



NO	TEMPLO	E	NAS	CASAS	

“e	perseveravam		na	doutrina	dos	apóstolos	e	na	
comunhão,	no	partir	do	pão	e	nas	orações.	em	
cada	alma	havia	temor;	e	muitos	prodígios	e	
sinais	eram	feitos	por	intermédio	dos	apóstolos.	
todos	os	que	creram	estavam	juntos	e	tinham	
tudo	em	comum.	

ATOS	2:	42-47	



NO	TEMPLO	E	NAS	CASAS	

Vendiam	as	suas	propriedades	e	bens,	
distribuindo	o	produto	entre	todos	à	medida	que	
alguém	tinha	necessidade.	Diariamente	
perseveravam	unânimes	no	templo,	partiam	o	
pão	de	casa	em	casa	e	tomavam	suas	refeições	
com	alegria	e	singeleza	de	coração,	louvando	a	
Deus	e	contando		com	a	simpatia	de	todo	povo.	
Enquanto	isso,	acrescentava-lhes	o	Senhor,	dia	a	
dia,	os	que	iam	sendo	salvos.”	



NO	TEMPLO	E	NAS	CASAS	

“E	 todos	 os	 dias,	 no	 Templo	 e	 de	 casa	 em	 casa,	
não	 cessavam	 de	 ensinar	 e	 de	 pregar	 Jesus,	 o	
Cristo”.	

ATOS	5:42	



O	QUE	ELES	FAZIAM	DE	CASA	EM	CASA?	

ü  Eles	se	instruíam	na	doutrina.	(ENSINO);	
ü  Eles	repartiam	o	pão.	(COMUNHÃO);	
ü  Eles	oravam	e	louvavam	a	Deus.	(ADORAÇÃO);	
ü  Eles	 davam	 testemunho	 e	 acrescentavam	 os	

que	iam	sendo	salvos.	(EVANGELIZAÇÃO).	
ü  Eles	vendiam	seus	bens	e	depositavam	aos	pés	

dos	apóstolos.	(MORDOMIA).		
	
Ensino	+	Comunhão	+	Adoração	+	Evangelização	+	

Mordomia		
		



EXEMPLOS	DE	IGREJAS	NAS	CASAS	

ü  “Saudai	 Priscila	 e	 Áquila,	 meus	 cooperadores	
em	Cristo	Jesus,	(...)	saudai	igualmente	a	igreja	
que	se	reúne	na	casa	deles”	(Romanos	16:3-5);	

	
ü  “Saudai	 os	 irmãos	 de	 Laodicéia,	 e	 Ninfa,	 e	 a	

Igreja	que	ela	hospeda	em	sua		casa	”	(Cl	4:15);	
	
ü  “A	 Arquipo,	 nosso	 companheiro	 de	 lutas,	 e	 a	

igreja	que	está	em	tua	casa,	graça	e	paz	a	vós	
outros”	(Fm	2-3).	



DEVEMOS	CUIDAR	UNS	DOS	OUTROS	

ü  “Servi	 uns	 aos	 outros,	 cada	 um	 conforme	 o	
dom	que	recebeu,	como	bons	despenseiros		da	
multiforme	graça	de	Deus.”	(1	Pedro	4:10)	

	
ü  “Por	 isso	 busquemos	 sempre	 as	 coisas	 que	

trazem	a	paz	e	que	nos	ajudam	a	fortalecer	uns	
aos	outros	na	fé	.”	(Romanos	14:19)		



DEVEMOS	CUIDAR	UNS	DOS	OUTROS	

ü  “cada	um	de	nós	agrade	ao	próximo	no	que	é	
bom	para	a	edificação.”	(Romanos	15:2)	

	
ü  “Assim	 também	 vós,	 visto	 que	 desejais	 dons	

espirituais,	 procurai	 progredir,	 para	 a	
edificação	da	igreja.”	(1	Coríntios	14:12)	



DEVEMOS	CUIDAR	UNS	DOS	OUTROS	

ü  “Consolai-vos,	 pois,	 uns	 aos	 outros	 e	 edificai-
vos	 reciprocamente,	 como	 também	 estais	
fazendo.”	(1	Tessalonicenses	5:11)	

	
	



É	IMPORTANTE	SABER	

ü  	 OS	 PEQUENOS	 GRUPOS	 NÃO	 SÃO	 UM	
MODISMO	OU	INVENÇÃO.	

ü  	 	 ELES	 ESTÃO	 ENRAIZADOS	 EM	 SÓLIDOS	
PRINCÍPIOS	BÍBLICOS.	

ü  	 É	ALGO	QUE	 SE	APROXIMA	MUITO	AO	 JEITO	
QUE	 A	 IGREJA	 PRIMITIVA	 PRATICAVA	 A	
COMUNHÃO	E	O	DISCIPULADO.	



•  Não	substitui	a	EBD	
•  Não	substitui	o	Estudo	Bíblico	semanal		
•  Não	substitui	o	Culto	Público		
•  Não	é	um	grupo	para	“panelinhas”	
•  Não	é	um	grupo	para	“discussões”	teológicas	ou	
de	temas	à	parte	do	tema	direcionado	pelo	
Conselho.		

O	Que	Não	é		



•  Um	grupo	de	adoradores	que	querem	levar	outros	a	
adorar	a	Deus	

•  Um	grupo	que	desenvolve	a	comunhão	dos	irmãos		
•  Um	grupo	que	facilita	o	pastoreio	da	igreja		
•  Um	grupo	que	ajuda	na	integração	de	novos	
membros		

•  Um	grupo	que	amplia	as	possibilidades	de	
evangelização	e	plantação	de	igrejas	

•  Um	grupo	que	aumenta	os	laços	entre	os	membros	
da	igreja		

	

Qual	o	propósito	dos	PGs?		



Fase	1		
Grupo	é	está	apenas	começando	e	muitas	pessoas	podem	não	se	
conhecer.	Construir	relacionamentos	é	uma	prioridade.	
• Trabalhar	a	comunhão	do	grupo		
• Gerar	um	compromisso	dos	participantes,	uns	com	os	outros	e	
em	trazer	mais	pessoas	
• Criar	um	ambiente	acolhedor	e	de	confiança	
	

O	Ciclo	de	Vida	de	um	PG	



Fase	2		
A	principal	tarefa	é	desenvolver	intimidade	entre	os	membros.	O	nível	de	
intimidade	crescerá	à	medida	que	os	membros	do	grupo	começarem	a	se	
arriscar	em	partilhar	suas	vidas.		
• A	oração	começará	a	aproximar	mais	o	grupo		
• As	pessoas	começarão	a	testar	e	ver	se	o	grupo	é	seguro	para	se	abrirem	
com	transparência		
• O	líder	deverá	se	abrir	a	fim	de	criar	um	ambiente	aberto	e	franco.		
• O	Grupo	começará	a	cuidar	uns	dos	outros		

O	Ciclo	de	Vida	de	um	PG	



Fase	3		
Esta	é	a	fase	de	crescimento,	quando	os	membros	estão	
amadurecendo	em	seu	caminhar	com	Cristo	e	no	seu	relacionamento	
uns	com	os	outros.		
•  Discipulado	é	a	palavra	chave.	Formar	novos	líderes	e	fazer	os	
membros	confiarem	mais	em	Deus.	

•  Conflitos	podem	existir,	mas	devem	ser	tratados	rapidamente	com	
sabedoria.		

•  Incentivo	ao	convite	de	mais	pessoas	para	participarem	do	PG	
(participantes	tornam-se	divulgadores	do	PG).		

	

O	Ciclo	de	Vida	de	um	PG	



Fase	4		
Grupo	programa	um	plano	de	multiplicação,	de	lançamento	de	um	novo	
pequeno	grupo.	O	Grupo	começa	a	buscar	novas	pessoas	para	se	tornarem	
novos	membros	para	depois	multiplicar.	Ou	o	PG	deve	acabar.	
• Medo	de	mudança	será	visível	no	Grupo		
• Sair	da	“zona	de	conforto”	é	essencial	para	trazer	mais	membros	da	nossa	
comunidade	para	o	PG		
• Quando	o	Grupo	deve	morrer?	Quando	o	grupo	não	tem	compromisso	ou	
nunca	se	prepara	para	crescer;	quando	o	líder	se	queima	ou	quando	as	
reuniões	são	mais	eventos	sociais	do	que	espirituais.		

O	Ciclo	de	Vida	de	um	PG	



•  Oração		
•  Considere	o	Líder	(treinamento)		
•  Considere	a	Localização	(preparo	do	local	e	de	como	será	a	
comunhão	após	o	PG)	

•  Convide	um	número	específico	de	pessoas	para	iniciar	o	grupo.		

Como	abrir	um	PG	



•  Sugere-se	que	um	grupo	tenha	entre	quatro	a	doze	membros.	Quando	chegar	a	
12,	o	grupo	deve	preparar-se	para	a	multiplicação.	Quando	chegar	a	16	
membros,	multiplica	para	2	PGs	de	8	membros.		

•  O	Pequeno	Grupo	deve	estar	sempre	aberto	para	receber	visitantes	e	pessoas	
não-cristãs.	O	objetivo	é	integrá-las	no	grupo,	ajudando-as	a	sentirem-se	à	
vontade.	Nunca	pergunte	de	qual	igreja	você	é	ou	faça	o	grupo	ter	um	foco	em	
discussões	teológicas	e	clichês	religiosos	(não	cristãos	se	sentirão	perdidos	pois	
ainda	sabem	pouco	das	Escrituras).	A	ênfase	deve	ser	vida	cristã	prática	e	a	
centralidade	do	Evangelho.	

•  As	reuniões	não	devem	durar	mais	do	que	duas	horas.	Uma	hora	para	o	PG	e	
uma	hora	para	a	comunhão.		

Participação	no	PG	



•  Apresentação	(com	ou	sem	quebra-gelo)	
•  Pedidos	de	oração	/	Compartilhar	respostas	de	oração		
•  Oração	em	duplas	ou	em	grupo		
•  Louvor	(pode	ter	ou	não)		
•  Estudo	Bíblico	Indutivo		
•  Oração	Final		
•  Comunhão	(Lanche)		

Funcionamento	do	PG	



•  Fidelidade	a	Deus	(comunhão	com	a	igreja,	fidelidade	nos	
dízimos,	bom	testemunho)	

•  Disponibilidade	para	servir		
•  Pessoas	agregadoras	(foco	em	comunhão	e	integração)	
•  Acompanha	a	vida	de	cada	participante	do	grupo.		

Características	do	Líder	



-	Planeje	o	que	você	fará	e	prepare	com	antecedência	estudo,	
dinâmicas	e	materiais	que	serão	usados;	
-	Prepare	a	agenda:–	o	que	vai	acontecer	em	cada	momento?–	
quanto	tempo	será	gasto	por	cada	atividade?–	se	algo	foi	delegado	
houve	confirmação?	
-	incentive	a	leitura	da	bíblia	durante	a	semana	e	relembre	o	que	foi	
dito	na	semana	anterior		
		

Preparação	



•	Defina	quem	será	o	anfitrião	da	reunião,	se	tiver	adotado	o	rodízio;	
•	Garanta	um	ambiente	limpo,	organizado	e	confortável;	
•	Crie	uma	atmosfera	receptiva	e	aconchegante;	
•	Certifique-se	de	que	tudo	foi	devidamente	providenciado	de	acordo	
com	o	número	de	pessoas;	
•	Ore	pelas	pessoas	e	pela	reunião.	

Preparação	



•  Cada	membro	do	PG	irá	convidar	um	amigo	ou	parente	não-
cristão	para	um	discipulado	individual.		

•  Presenteia	com	um	livreto	(O	Plano	de	Deus	para	sua	vida).		
•  Encontros	semanais	ou	quinzenais	explicando	qual	o	Plano	de	
Deus	para	a	vida	do	homem	por	meio	de	Cristo	Jesus.		

•  Convidar	essa	pessoa	para	participar	do	PG.	

Projeto	“O	Plano	de	Deus	para	sua	vida”		



•  É	preciso	unidade	para	não	haver	grupos	
desconexos	e	uma	liderança	dividida		

•  É	preciso	acompanhamento	de	cada	grupo	para	
averiguar	se	estão	dentro	dos	propósitos		

•  Treinamento	e	capacitação	de	liderança		
•  Reuniões	periódicas	para	acompanhar	os	PGs		

Dificuldades	



•  O	Estudo	nos	PGs	não	é	um	Estudo	Bíblico	
expositivo.	Isso	ocorre	na	quarta-feira,	na	EBD	e	
nos	cultos.		

•  O	Estudo	nos	PGs	é	uma	aplicação	prática	para	a	
vida	dos	membros	da	igreja	e	visitantes.	

•  O	tema	dos	Estudos	é	definido	pelo	Conselho	da	
Igreja.		

•  Os	Pastores	da	Igreja	acompanharão	o	
desenvolvimento	dos	grupos	e	dos	estudos.	

Estudo	Bíblico	Indutivo	



•  Integração	
•  Pequenos	Grupos	
•  Sociedades	Internas	
•  Treinamento		

Plano	de	Crescimento	



BARRO	VERMELHO	





SANTA	HELENA	





Comunhão, discipulado  
e evangelização 


