
 
ESTUDO DE PG 2019 (04/02/2020)      

TEMA:  “O PEQUENO GRUPO MULTIPLICADOR”    

Quebra-gelo:  O que o PGM significa em sua vida?    

Versículo chave:  “Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, 

batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 

Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que 

eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.”Mt.28.19-20 

  
  

1. CLAREZA  (Estudando e Compartilhando a Palavra – 25m):  

INTRODUÇÃO:  Somos uma Igreja com visão multiplicadora e acreditamos que o nosso coração está motivado em 

levar o Evangelho para todas as pessoas. Quanto mais encontros acontecerem com o intuito de levarem a Palavra de 

Deus, maior é a chance de colocarmos em prática “cinco verbos” essenciais  que devem reger as ações e o caminhar dos 

nossos PGs multiplicadores.  Quais são esses verbos, então? 

“ALCANÇAR” – Devemos desenvolver a prática intencional de relacionamentos discipuladores seguindo a palavra 

encontrada em Mat. 28.19: “Portanto, vão e façam discípulos…”. Sim, esse é o nosso alvo: fazer discípulos e os PGMs 

são ferramentas excelentes para que possamos atingir esse objetivo. Imagine quantos amigos você tem que ainda não 

compartilham a bênção da salvação em Cristo Jesus! Pense nos seus familiares, vizinhos, colegas de trabalho ou 

companheiros de escola, faculdade... seu PGM deve ser um lugar estratégico para ALCANÇAR essas pessoas. Quantas 

pessoas você tem convidado para participar do seu PGM? Quantas pessoas o seu PGM alcançou no ano passado? Qual 

o alvo que vocês poderiam estabelecer para esse novo ano de encontros?  

“ACOLHER” – Depois de alcançar é preciso acolher. Um dos nossos maiores desafios é sermos uma igreja 

verdadeiramente acolhedora. Não basta que os nossos pastores se preocupem com isso. Não basta termos um ministério 

de acolhimento. Todos somos chamados para ACOLHER. Muitas vezes erramos porque alcançamos, mas não 

acolhemos. O seu PGM é acolhedor? Vocês conseguem acolher a todos, inclusive aqueles que só encontram nas 

celebrações dominicais?  

 “CUIDAR” – Nesse processo, o cuidado é algo fundamental. Cuidar bem de cada pessoa promove salvação em Cristo 

e transformação integral. Uma pessoa bem cuidada, tende a se fortalecer e a crescer, em todos os sentidos, emocional, 

material ou espiritual. O cuidado também promove crescimento do próprio grupo. Um PGM que sabe cuidar é um PGM 

que experimenta crescimento. O seu PGM desenvolve o cuidado mútuo de forma satisfatória?  

 “PREPARAR” – O preparo é algo que não podemos desprezar. Aqui estamos falando de capacitação. O PGM é um 

lugar de preparo, de capacitação. Cada encontro, cada estudo, cada troca de experiências é uma forma de preparar os 

membros do PGM para serem maduros e saudáveis espiritualmente e para desenvolverem seus dons e talentos para a 

glória de Deus. Devemos preparar os membros dos nossos PGs para serem discípulos multiplicadores. Tem sido assim 

com vocês? Quantos de vocês se sentem mais capacitados, mais bem preparados hoje em relação ao dia em que 

começou a fazer parte do PG?  

“MULTIPLICAR” – Depois de tudo que falamos, chegamos ao nosso objetivo principal: a multiplicação!  Esse é o 

chamado primordial de todo discípulo de Jesus na Grande Comissão (Mt.28). O PG não existe para viver estagnado, ele 

existe para se multiplicar. Encarem isso como algo realmente importante. Trabalhem com esse objetivo. Se empenhem 

verdadeiramente nessa meta. Planejem a multiplicação! Sonhem! Desejem, ardentemente! A multiplicação só será uma 

realidade na vida do seu PGM se todos se comprometerem fielmente e incansavelmente na busca por esse objetivo. O 

seu grupo já multiplicou alguma vez? O que vocês acham que está faltando para que possam experimentar a bênção da 

multiplicação? 

  

CONCLUINDO: Estamos iniciando um novo ano de encontros dos nossos PGMs. Encarem os desafios propostos 

nesse estudo e façam desse ano, o melhor, até então, na vida do seu PG. Orem e comprometam-se, diante de Deus, a se 

esforçarem por isso!  

 

2. ALINHAMENTO (Nossos desafios –  20m) :   Que lições esse estudo traz para vocês hoje?  

3. MOVIMENTO  (Evangelismo e Serviço –  10m):   Não esqueçam da cadeira vazia!  Precisamos alcançar 

pessoas para Cristo, como um todo. Precisamos ser uma igreja multiplicadora! Ganhem pessoas para Cristo!     

4. FOCO: Não percam o foco da MULTIPLICAÇÃO!  Seu PG existe para se multiplicar!  

 

 

AVISO  IMPORTANTE  

RETIRO ESPIRITUAL 2020: Já estamos com as inscrições abertas para o nosso Retiro espiritual. Não perca tempo! 

Faça ainda hoje sua inscrição. A inscrição completa, com refeição inclusa, é de apenas R$ 100,00, até o dia 16 de 

Fevereiro. A taxa de inscrição simples, sem refeição inclusa, é de apenas R$ 30,00 (individual), R$ 50,00 (dupla) ou R$ 

60,00 (trio). Crianças até 5 anos estão isentas e de 6 a 10 anos paga apenas R$ 10,00 pela inscrição sem alimentação 

inclusa ou R$ 50,00 com alimentação inclusa. Estamos contando com a sua participação! 


