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TEMPO DA PALAVRA
“Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em
suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de
coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes
acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos.” Atos 2. 46 - 47
O texto lido nos apresenta algumas práticas dos primeiros cristãos que
devem ser copiadas pelos Pequenos Grupos Multiplicadores. Reuniões
regulares, casas abertas para receber a família na fé e os novos convertidos, e
a comunhão a mesa, faziam parte do cotidiano da igreja do primeiro século. E a
alegria com que isso acontecia atraia a simpatia do povo, que encorajado pelo
Espírito Santo participava destes encontros.
E da mesma forma acontece atualmente. Em PGMs saudáveis os
encontros acontecem regularmente, a casa dos participantes está sempre aberta
para receber o grupo, há o compartilhar do pão, e a alegria desta porção da igreja
espalhada pelos bairros da cidade, atrai a simpatia da vizinhança, dos amigos e
parentes, que ao serem acolhidos e cuidados provam do agir do Espírito Santo
em suas vidas.
Mas quando o grupo fica muito grande os encontros se tornam menos
produtivos. Afinal o espaço fica pequeno, a participação precisa ser mais
dinâmica, e muitas vezes o cuidado mútuo acaba sendo prejudicado. E quando
isso acontece não há outra alternativa, a multiplicação deve acontecer.
E isso deve ser motivo de grande alegria, pois a razão da existência do
PGM é cumprir A Grande Comissão deixada por Jesus em Mateus 28. 18 – 20.
Ou seja, um PGM que cresce a ponto de multiplicar está cumprindo com
excelência seu propósito.
“Todo PGM quando saudável, nasce, cresce e se multiplica.” Pequeno
Grupo Multiplicador – Compartilhando o amor de Deus por meio dos
relacionamentos. Márcio Tunala
TEMPO DE COMPARTILHAR
1. Você concorda com a afirmação de que o cuidado mútuo é prejudicado
quando o PGM fica grande demais? Justifique sua resposta.

2. Ao multiplicarmos o PGM estamos abrindo oportunidade para que mais
pessoas sejam alcançadas e para que as que já fazem parte do pequeno
grupo continuem sendo cuidadas. Sendo assim, a multiplicação sempre
traz crescimento, pois a partir desta decisão mais casas se abrem e outras
pessoas são expostas ao Evangelho e ao privilégio de ser igreja nos lares.
Você consegue entender que a multiplicação do PGM é benção? Em sua
opinião, por que algumas pessoas são resistentes a multiplicação?
3. PGMs saudáveis obedecem a um ciclo de vida: nascem, crescem e se
multiplicam. Quando isso não acontece, normalmente o que está
ocorrendo é o adoecimento deste grupo, que pode até chegar a acabar.
E um dos sintomas deste adoecimento pode ser visto no desinteresse dos
membros em participar regularmente e também em trazer novas pessoas.
E quando isso ocorre vemos uma ferramenta para a expansão do Reino
e alcance daqueles que não conhecem Jesus, se tornar um clube social,
ou uma espécie de panelinha gospel.
Que práticas devemos ter para que nosso PGM não adoeça? Você tem
sido alguém que luta pela saúde do PGM? O que tem feito?
TEMPO DE ORAR
•
•
•

Orem para que Deus use nosso pequeno grupo no alcance daqueles que
não conhecem o Evangelho.
Façam duplas e orem por 2 pessoas que queremos que estejam em nosso
próximo encontro.
Orem para que como PGM cumpramos nosso propósito e muito em breve
possamos vislumbrar a multiplicação.

