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TEMPO DA PALAVRA
“Então, Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dada toda a autoridade no
céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizandoos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a
tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos
tempos". Mateus 28. 18 - 20.
Nos versículos que acabamos de ler encontramos uma ordem expressa
de Jesus para que seus discípulos continuem a fazer o que ele fez, discípulos.
A incumbência era levar os novos discípulos ao batismo, ensinar tudo o que
aprenderam com o próprio Mestre, e assim, gerar uma nova geração de
discípulos que daria continuidade até os dias de hoje. O que Jesus apresentou
ao seu pequeno grupo foi uma missão. A missão de replicar tudo o que viram,
receberam e experimentaram do próprio Cristo.
E com os PGMs não é diferente. Cada pequeno grupo espalhado na
cidade tem a responsabilidade de multiplicar locais e desenvolver ambientes
saudáveis, onde os discípulos de Jesus desta geração, poderão ensinar, levar
ao batismo, e capacitar aqueles que se juntarem ao grupo.
E uma vez que esta missão é vivida e apresentada de forma clara e
objetiva desde o nascimento do PGM, multiplicar passa a ser o alvo. E não
apenas da liderança, mas de todo o pequeno grupo. Afinal, todos estão cientes
de que quando a multiplicação acontece, novos endereços da igreja de Jesus
surgem, e mais vidas são alcançadas, cuidadas e capacitadas para assumirem
seu papel na expansão do Reino de Deus.
“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.” Pequeno Grupo Multiplicador – Compartilhando o amor de Deus
por meio dos relacionamentos. Márcio Tunala
TEMPO DE COMPARTILHAR
1. Diante do que já foi abordado, ficou claro que cada PGM já nasce com a
intenção de multiplicar? Qual a sua opinião sobre esta dinâmica?

2. Você já teve a oportunidade de experimentar a multiplicação do PGM que
faz parte? Se sua resposta for sim, compartilhe com o grupo como isso
aconteceu.
3. Para que um pequeno grupo cumpra seu ciclo de vida (nascer, crescer e
multiplicar), é necessário que todos os membros tenham a mesma visão
e busquem o cumprimento da missão deixada por Jesus. De que maneira
você tem contribuído para que o pequeno grupo cresça e se desenvolva?
Já teve o privilégio de acolher ou discipular alguém do PGM? Conte como
foi ou tem sido esta experiência.
TEMPO DE ORAR
•
•
•

Orem para que nosso PGM cumpra seu papel na Grande Comissão e seja
um canal por onde pessoas conhecerão Jesus.
Orem para que o Senhor desperte em todos os membros de nosso
pequeno grupo o desejo de experimentar o processo de multiplicação.
Orem para que novos líderes surjam em nosso PGM.

