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BOAS-VINDAS
Querido Líder Multiplicador, graça e paz!
Sonhar, orar e planejar alcançar uma nação para Jesus tem sido nossas maiores tarefas.
Não perdemos de vista o grande ideal de conquistar o nosso país para Cristo. Temos a firme
convicção de que, antes de ser nosso, este é um desejo de Deus. Mas, para que isso se torne
realidade, precisamos levantar um grande exército de trabalhadores. Essa foi a grande
necessidade que Jesus identificou em Mateus 9: a falta de trabalhadores para liderar a
multidão tão sedenta da graça de Deus e sem direção, como ovelhas sem pastor. Uma igreja
multiplicadora ora e age intencionalmente por novos líderes.
Firmados nestes desafios, com grande alegria colocamos em suas mãos o Caderno de
Atividades dos Encontros de Formação. A cada encontro você poderá fazer anotações para
melhor compreensão do que vamos conhecer juntos. Nas próximas 13 semanas vamos
abordar os seguintes temas:














O que é a visão?
O que é ser igreja?
Como expressar os princípios hoje?
A importância do Líder Multiplicador
A vida do Líder e o exemplo de Cristo
O Relacionamento Discipulador I
O Relacionamento Discipulador II
Aprofundando Raízes I
Aprofundando Raízes II
O que é o PGM?
A liderança do PGM
O encontro do PGM?
Multiplicando o PGM

Ao término destes encontros o nosso desejo é que você esteja apto para liderar um
Pequeno Grupo Multiplicador e fazer diferença na vida de muitas pessoas que estão ao seu
redor. A sua vida é resposta de oração e provisão do Senhor da Seara que continua a chamar
mais e mais obreiros para a grande colheita. Somos desafiados a resgatar a formação
intencional de líderes na igreja local, e você faz parte deste grande empreendimento. Você
aceita este desafio?
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COMPROMISSO
Eu, _______________________________________________________________, me comprometo,
juntamente com este grupo de líderes a...

1. Buscar ter uma vida de comunhão com Senhor, oração e leitura da sua Palavra.
2. Orar sistematicamente em favor dos membros de meu grupo.
3. Participar de todos os encontros, a não ser que esteja impedido por circunstâncias
emergenciais. Se for necessário faltar a um encontro, procurar atualizar-me, o mais
rápido possível, com o meu líder ou pessoa designada.
4. Participar dos encontros ativamente e com honestidade.
5. Guardar sigilo a respeito de assuntos pessoais dos membros do meu grupo.
6. Chegar com pontualidade aos encontros.
7. Buscar sempre a unidade e nunca levar a discórdia seja na igreja ou nos grupos
familiares.
8. Ser paciente com meus irmãos e irmãs em Cristo e com a minha igreja enquanto
Deus estiver agindo em nós para transformar-nos naquilo que Ele deseja. Ter
confiança em que Deus irá convencer outros da Sua vontade. Não tentar manipular
ou fazer pressão no sentido de que outros façam o que entendo ser o melhor. Dar
testemunho daquilo que tenho vivenciado em minha vida.
9. Orar, semanalmente, em favor do meu pastor e da minha igreja.

Assinado: ___________________________________________ Data: ___/___/___
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1º ENCONTRO – O QUE É A VISÃO?
 Objetivo: Esclarecer a todos os líderes em treinamento o que é a visão de Igreja
Multiplicadora e sua fundamentação.
Para iniciar: Para você, o que é a visão de Igreja Multiplicadora?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Igreja Multiplicadora é a visão de multiplicação ______________ baseada em cinco
____________________ bíblicos de crescimento para a igreja local com o objetivo
de cumprir a _____________________________.
- Intencionalidade na ___________________________.
- Quais são os cinco princípios?
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________

- Igreja Multiplicadora não são ministérios nem áreas de departamentos.

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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- A Grande Comissão

“Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo:
Toda a autoridade me foi dada no céu e na
Vida
Discipular
- SOLICITAÇÃO
DE CONTAS
terra.
Ide, portanto,
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 vos tenho
ordenado. E eis que estou convosco todos os
dias até a consumação dos séculos.” Mateus
28.18-20

- Uma Igreja Discipular

____________________________________
____________________________________
____________________________________
__

- Fonte de Autoridade





Não é a _______________________
Não é a _______________________
Não é a _______________________
É _____________________________

_________________
_________________
_________________
__

_______________
_______________
_______________
___

- O que não é Igreja Multiplicadora?





Não é
Não é
Não é
Não é

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

- Pare e Reflita – Dinâmica em Pequenos Grupos
1 – Em geral, os membros de nossas igrejas parecem não estar muito
engajados em fazer discípulos. Comente algumas razões para esse cenário
e o que podemos fazer para mudá-lo.
2 – Se a Grande Comissão é uma ordenança de Cristo, na sua opinião o que
a tem impedido de ser prioridade em nossas organizações e ministérios?
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2º ENCONTRO – O QUE É A IGREJA?
 Objetivo: Esclarecer o nosso conceito sobre o que é a Igreja.
- Fotografe sua Igreja

- Tempo de Recordar
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

- Assim Cremos...
“Igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas
após profissão de fé. É nesse sentido que a palavra "igreja" é
empregada no maior número de vezes nos livros do Novo
Testamento. Tais congregações são constituídas por livre vontade
dessas pessoas com finalidade de prestarem culto a Deus,
observarem as ordenanças de Jesus, meditarem nos ensinamentos
da Bíblia para a edificação mútua e para a propagação do
evangelho... Cada igreja é um templo do Espírito Santo.” –
Declaração Doutrinária da CBB
 A igreja é muito mais do que uma _______________ ou _________________.
 Igreja é _______________. Não é __________________.
“Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma
função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e, individualmente,
membros uns dos outros.” Romanos 12.4,5
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“Assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes; pelo contrário, sois concidadãos dos
santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos
profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Nele, o edifício inteiro,
bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois
edificados para morada de Deus no Espírito.” Efésios 2.19-22
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“A Igreja no Novo Testamento está ligada a um ______________________ que
acreditavam em Cristo. Eles geralmente se reuniam numa casa (At 12.5,12; Rm
16.5; Cl 4.15; Fm 2) e não se consideravam uma ________________________ ou
_________________________.” - Earle E. Cairns
“Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós; e sereis minhas
testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da
terra.” Atos 1.8
“E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas
orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados
pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam
suas propriedades e bens, e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E
perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o
povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos.” Atos 2.42-47






Eles eram __________________________.
Havia ________________.
Tinham tudo _______________________.
Repartiam com_____________________.
“E perseverando de ____________________ todos os dias no templo, e partindo o
__________________, comiam com alegria e simplicidade de coração,”

- Linha do Tempo

________________________
- Ano 300 d.C - .....







O cristianismo cada vez mais alinhado com os __________________________.
Líderes ____________________ cada vez mais desenvolvendo a estrutura da Igreja.
A liderança servidora cada vez mais dando lugar ao ________________________.
A igreja começou a _________________ ao mundo.
A igreja veio para ______________________ ao contrário de permanecer na ofensiva.
Os ___________________________ na Igreja eram suspeitos aos olhos do governo.

- O que mudou?






Em um único ________________ da semana (domingo)
Alguém _________________ ministra (sacerdote)
Faz _____________________ para elas (ensino, pregação indulgências, curas)
Ou por elas (um __________________)
Por um ______________ (oferta)
Organismo Vivo X _______________________
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Produtores X ____________________________
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- Estrutura & Programas
O que é uma igreja baseada ______________ em estruturas e programas?
É uma organização reunida em um prédio que abriga um
_________________________ que ocupam um __________________________
enquanto a maior parte da igreja se torna consumidora em assistir e
avaliar esses ________________________.

A cada apresentação o público deseja algo novo e com mais qualidade.
- Características de uma igreja baseada unicamente nas suas Estruturas e Programas








Produção de programas como __________________ da liderança.
Membros com pouco _________________.
O _______________________é exclusivo para quem ocupa cargos.
Centralização na liderança.
Evangelização é uma ação de ___________________ ao culto.
Valorização maior do _____________ do que do ______________.
Discipulado ____________________ para novos convertidos.

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
- O Bom Crente







Aluno da EBD
Frequente nos cultos
Fiel na Doutrina
Dizimista
Não dá trabalho
Não falta algo?

_____________________________________

- Pontos Importantes a serem ressaltados:
- Não estamos dizendo que devemos acabar com as estruturas e os
programas.
- O que estamos ressaltando é que as estruturas e programas
devem existir para glorificar a Deus no cumprimento da Grande
Comissão e não serem apenas um fim em si mesmos.
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- As estruturas e programas devem existir em função dos
PRINCÍPIOS, e não o contrário.

ENCONTROS DE FORMAÇÃO – LIDERANÇA MULTIPLICADORA

Faça seu comentário sobre o Vídeo
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

- Características de uma igreja baseada em Princípios
O que é uma IGREJA baseada em PRINCÍPIOS? É uma comunidade local em que todos os
membros, vivenciando os princípios apresentados na Palavra de Deus, têm por objetivo glorificar a
Deus e cumprir a Grande Comissão.






O pastor é um _________________, servo e treinador.
Envolvimento de todos = __________________________ do Crente.
Discipulado = Transmissão de ______________________.
O SER (servo, discípulo) é ____________________ do que o TER.
Foco de Ação = ___________________ (no templo e de casa em casa).

A igreja entende que quanto mais uma pessoa vive os
princípios bíblicos mais ela cresce em comunhão com o
Senhor. Os princípios bíblicos se tornam um estilo de vida
que são aplicados diariamente. A comunhão com o
Senhor é um investimento diário e pessoal, que vai muito
além dos programas.

Volte agora à “foto” de sua igreja que você desenhou no
início do segundo encontro.
- Pare e Reflita – Dinâmica em Pequenos Grupos
1 – Na sua opinião, as igrejas atuais estão mais voltadas para estruturas e
programas ou princípios? Como isso pode ser mudado?
2 – Quais as diferenças entre o conceito moderno de ser um “bom crente”
e a ideia de Jesus sobre o que é ser um discípulo verdadeiro?
3 – “O aumento da frequência a programas ministeriais equivale
automaticamente ao crescimento espiritual?” Explique.
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3º ENCONTRO – COMO EXPRESSAR OS PRINCÍPIOS HOJE
 Objetivo: Mostrar o quando precisamos retornar aos princípios do Novo Testamento.
- Tempo de Recordar
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

- Tempo de Compartilhar - Você já se sentiu cuidado por sua IGREJA?
- Atos 2 – “Tudo em Comum”





Relacionamentos ___________________.
Comunhão cristã no templo e em _____________________.
Cuidavam ______________________.
Alcançavam _______________ com este amor.

- De que Precisamos?
“O que precisamos não é de um _____________________________, Mas
sim de uma ______________________________.”
Precisamos___________________________________neotestamentários do
cuidado, da intercessão, do zelo, do ensino da palavra e da solicitação
de contas em uma vivência em pequenos grupos que se multipliquem.
Ter nossos lares não como um local de ________________________ do
tanto que trabalham na igreja, mas o próprio local em que a igreja
acontece com todo o seu dinamismo.
Reunir-se em ____________ e em ________________ não se anulam; se
__________________________ e nos levam a voos maiores.
Não confunda: Um pequeno grupo de discípulos com o logotipo de
Pequenos Grupos Multiplicadores ou até mesmo com o sistema de células
ou qualquer outra nomenclatura que você já deve ter visto por aí.
Qual é o convite? É para que você compreenda a preciosidade da vida
cristã experimentada com irmãos que se olham nos olhos, que se
assentam em círculos, que ministram uns aos outros, que se edificam, se
encorajam, se ajudam, oram juntos, que vivem a mutualidade na essência.
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- De que precisamos?
 Voltar para as ___________.
 Valorizar os ___________________.
 Resgatar a vida em ____________________.
- Atos 5.42 - “E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de
anunciar Jesus, o Cristo.”
- Integração Segundo o NT - Waylon B. Moore – 1976
“Durante uns 300 anos as primitivas igrejas usaram os lares como locais
de suas reuniões de oração, de ensino, confraternização. As escrituras
registram o desenvolvimento da igreja através destas reuniões nos
lares”.
- Teologia do Evangelismo - C.E. Autrey - 1967
“O Crescimento e a efetividade das Igrejas Urbanas e no centro das
cidades, durante as próximas cinco décadas, hão de ser determinados
por sua capacidade de evangelizar e desenvolver o povo que vive em
apartamentos. A denominação que negligenciar esse desafio há de
torna-se rural e desaparecerá.”

- Como expressamos os Princípios hoje?
Os ________________ não vão resolver tudo. Mas eles potencializarão
o cuidado, o serviço, o discipulado, a intercessão e a multiplicação
de discípulos e igrejas.
São um ambiente estratégico para vivenciarmos o “UNS AOS
OUTROS”. A vida da Igreja em Jerusalém girava em torno dos
______________________ e, sob a ___________________________,
experimentaram um ____________________________.

- O desafio do equilíbrio

______________________________
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- O que é um PGM? Um PEQUENO GRUPO de pessoas que se reúne
regularmente para GLORIFICAR A DEUS por meio do fortalecimento de
RELACIONAMENTOS DISCIPULADORES e da MULTIPLICAÇÃO DE
DISCÍPULOS.
- O PGM e os Princípios







Oração
Evangelização Discipuladora
Plantação de Igreja
Formação de Líderes
Compaixão e Graça

- Conclusões
 O que precisamos não é de um programa novo, mas de
uma prática nova. É ressaltar os _________________________
do cuidado, da intercessão, do zelo, do ensino da Palavra e
da solicitação de contas em uma vivência em pequenos
grupos que se multipliquem.
 Em especial neste tempo, em que o fenômeno urbano tem
acontecido, precisamos ______________________________
como ambiente em que a igreja se faz presente para ser um
canal da graça de Deus.
 O retorno para as casas deve ter ______________________,
no templo e de casa e casa, como mostra Atos 5.42.
 Os ________________________ são um ambiente estratégico
para vivermos o “uns aos outros”. Eles potencializarão o
cuidado, o serviço, o discipulado, a intercessão e a
multiplicação de discípulos e igrejas.

- Pare e Reflita – Dinâmica em Pequenos Grupos
1 - Quais as limitações que grandes concentrações geralmente encontram
quando se trata de VIVENCIAR o cuidado individual com os que chegam
à igreja?
2 - Qual é a importância dos PGMs para a vivência do jeito bíblico de ser
igreja? Cite pelo menos três motivos bíblicos para, além do templo,
vivermos em pequenos grupos.
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4º ENCONTRO – A IMPORTÂNCIA DO LÍDER MULTIPLICADOR
 Objetivo: Apresentar a importância de termos líderes multiplicadores.
- Tempo de Recordar
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

- Ao ver a foto de Billy Graham o que vem a sua mente e coração?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- Quem foi o líder mais influente em sua vida? ________________________________________
- Cite cinco características dele que mais lhe influenciou:
1.
2.
3.
4.
5.

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

- A importância de um Líder Multiplicador
- “E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros
como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres, tendo
em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e
para a edificação do corpo de Cristo.” Efésios 4: 11 e 12
- Uma das funções mais importantes da liderança é ______________
para que se tornem _____________________________, usando seus
_____________________ para glória de Deus.
- Qual é o papel principal do Líder?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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- Conselho de Jetro – anote as palavras chaves do vídeo e compartilhe com o grupo
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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- Êxodo 18.17-18: “O que estás fazendo não é bom.”
- Êxodo 18.17-18: “Com certeza, tu e este povo que está contigo
__________________, pois a tarefa ________________; não podes fazer
isso ________________.” – Êxodo 18.17,18

- Lidere
19 Ouve-me agora. Eu te aconselharei, e que Deus esteja contigo:
Deves representar o povo diante de Deus, (Oração) a quem deves levar
as causas do povo; 20 ensina-lhes os estatutos e as leis (Palavra),
mostra-lhes o caminho em que devem andar e as obras que devem
praticar (A prática do amor). Êxodo 18.19,20

- Procura dentre o povo.
- Êxodo 18. 21 – “Além disso, procura dentre todo o povo homens
capazes, tementes a Deus, homens confiáveis e que repudiem a
desonestidade.”

- Não faça tudo sozinho
- Êxodo 18.21 e coloca-os como chefes de mil, chefes de cem, chefes
de cinquenta e chefes de dez; 22 para que eles julguem o povo todo o
tempo. Que levem a ti toda causa difícil, mas que eles mesmos
julguem toda causa simples.

Moisés dificilmente teria chegado aonde chegou se não tivesse ________________________
com _________________ e se não tivesse __________________________.
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Moisés
Elias
Jesus
Barnabé
Paulo
Eu

•Josué
•____________
•____________
•____________
•____________
•____________

O _________________________de todo o processo de ____________________________é a
preparação de líderes que possam __________________________________ e manter o processo
de _________________________________.
- Qual é o papel principal do líder?
“O papel principal do líder é ____________________________para que o Evangelho chegue até
_________________________________________________.”
- Pare e Reflita – Dinâmica em Pequenos Grupos

1 – Por que a FORMAÇÃO DE LÍDERES é uma ação necessária para a
igreja e para o SUCESSO DO MINISTÉRIO?
2 – Como líderes de igreja, temos preparado outros líderes para a nossa
ausência ou será que o trabalho sofreria solução de continuidade?
Comente.
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5º ENCONTRO – A VIDA DO LÍDER E O EXEMPLO DE CRISTO
 Objetivo: Apresentar a Cristo como o exemplo de líder a ser seguido em nossa jornada
como líderes.
- Tempo de Recordar
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

- A Vida do Líder e o Exemplo de Cristo – João 13
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
______

- Cristo é o maior exemplo de ________________________.
“E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas,
outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e
mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a
obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo;”
Efésios 4: 11 e 12
- Cristo é o nosso exemplo no:

- O __________________________________ é uma recomendação direta do Senhor
Jesus. Em Mateus 22.29, Jesus afirma que erramos por não
__________________________________ nem __________________________________.
- A ________________________, também é uma recomendação direta do
__________________________, seja dada como exemplo (Lucas 6.12; 9.28 e
22.41), seja por orientação verbal (Lucas 18.1).
- O ______________________ e a ____________________________ desassociados da
_________________ não cumprem o objetivo de Cristo (1 Coríntios 13.1).
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 Para sermos líderes, precisamos primeiramente nos deixar liderar por Jesus.
 Antes de ser ________________, precisamos ser _____________.
- A Vida do Líder
- O Conhecimento da Palavra
- “Procura ____________________ diante de Deus, como obreiro que não
tem de que se envergonhar, que maneja bem a __________________________.”
- A vida de Oração do Líder
“O pregador que ministra vida é um homem de Deus, cujo coração tem
sempre sede de Deus, cuja alma está buscando a Deus constante e
intensamente, cujos olhos estão postos só em Deus e em quem, pelo
poder do Espírito de Deus, a carne e o mundo foram crucificados e seu
ministério é como corrente abundante de um rio que dá vida.” – E. M
Bounds
“Uma igreja dificilmente terá uma vida de oração mais efetiva do que a de seu líder.”
- A prática do Amor - __________________________________________________________________
Igreja Multiplicadora é a visão de multiplicação ______________ baseada em cinco
____________________ bíblicos de crescimento para a igreja local com o objetivo
de cumprir a _____________________________.
- Intencionalidade na ___________________________.
- Quais são os cinco princípios?






_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

- Pare e Reflita – Dinâmica em Pequenos Grupos
1 – A liderança traz inúmeros desafios que precisam ser enfrentados e
superados em Cristo. Quais os caminhos a serem percorridos para que o
LÍDER seja mais e mais SEMELHANTE A JESUS?
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2 – Comente: “Uma igreja dificilmente terá uma vida de oração mais
efetiva do que a de seu líder”.
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6º ENCONTRO – RELACIONAMENTO DISCIPULADOR I
 Objetivo: Que você conheça a teologia da vida discipular, o conceito de Relacionamento
Discipulador.
- Tempo de Recordar
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

- Saber Vs. Fazer
 Todos sabemos que o nosso chamado primordial é fazer
discípulos. Mas entre esse ___________ e ___________há uma
enorme distância. Poucos membros de nossas igrejas podem
dizer que já produziram um novo discípulo ou que
atualmente estão no processo de produzir um.
 A Falta de Exemplo: A falta de exemplificação do que é e de
como funciona o discipulado tem sido um dos
______________________ para um movimento de multiplicação
de discípulos em nosso meio.
 Ideias vagas: O que significa na prática priorizarmos o fazer
discípulos como estilo de vida? Que ações isso envolve?
Quantas horas teremos que dedicar a isso por semana? Em
geral, não sabemos, não falamos, não ensinamos. Temos
poucas experiências. Apenas _______________________.
- O que significa fazer discípulos: Discípulos segundo quem nos mandou fazê-los.
 Jesus nunca estabeleceu um _____________________ entre
evangelização e discipulado.
 Os discípulos não tiveram dúvidas de como executariam o
que Jesus lhes estava pedindo. Eles foram ________________!
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- Não apenas a ordem, mas também a estratégia: como Jesus fez discípulos?
 “Façam como eu fiz. Se parece impossível, não se preocupem. Eu vou
capacitar vocês. Eu ______________ com vocês, ___________________ e
_____________________ para que sejam bem-sucedidos nessa missão”.
 Jesus nos mostrou como ___________________.
 Fazemos discípulos de quem? Por mais paradoxal que pareça, a missão
que Cristo nos entregou é para ser cumprida por meio de
______________________ os nossos _____________________________dele.
- Mais que um programa, um jeito de se: o caminho rápido e fácil simplesmente não existe.
 Jesus chamou doze homens para conviverem com
ele ______________ por dia durante mais de três anos.
Ele não usou apenas as horas vagas. Para fazermos
discípulos, precisaremos cortar algumas atividades
que estão na nossa agenda para incluir pessoas no
lugar.
 Ladrões de Tempo: PBM 2015 - 48% dos brasileiros
usam a internet, 26% dos quais todos os dias. Eles
ficam conectados, em média, 4h59 por dia durante a
semana e 4h24 nos fins de semana. Entre os com
ensino superior, a média diária sobe para 5h41, de
segunda a sexta-feira.
 Ladrões de Tempo: IBOPE 2014 - cada telespectador
brasileiro assistiu TV em média durante 5 horas, 52
minutos e 39 segundos por dia, o que significa que
os brasileiros passaram três meses inteiros do ano
vendo televisão!
- O discipulado de Jesus comparado ao nosso: 5 diferenças essenciais
1º _______________________________________ X _________________________________________
2º _______________________________________ X _________________________________________
3º _______________________________________ X _________________________________________
4º _______________________________________ X _________________________________________
5º _______________________________________ X _________________________________________
- Pare e Reflita – Dinâmica em Pequenos Grupos
1 – “Os discípulos não tiveram dúvidas de como executariam o que Jesus
lhes estava pedindo. Eles foram discipulados!” Diante do que ouvimos
hoje, de que forma você avalia o discipulado que recebeu ao longo de sua
trajetória cristã?
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2 – Ao ser ver, como está a qualidade de nosso modelo discipular em
comparação ao modelo de Jesus?

ENCONTROS DE FORMAÇÃO – LIDERANÇA MULTIPLICADORA

7º ENCONTRO – RELACIONAMENTO DISCIPULADOR II
 Objetivo: Que você conheça um pouco mais sobre a teologia da vida discipular, em
especial quem é o discípulo/discipulador e a importância do discipulador.
- Tempo de Recordar
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

- O que precisamos para fazer discípulos? Como Jesus fez seus primeiros discípulos?
Se o discipulado envolve querer ser como alguém, então só quem tem uma vida imitável
pode fazer um discípulo.





Precisamos ter uma ____________________ de quem nos conhece.
Precisamos _____________________ a discípulos em potencial.
Devemos ter ___________________ que aguça a vontade de buscar a Deus.
Precisamos _______________ dos discípulos em potencial e os abençoar ali.

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Nosso discípulo será todo aquele
que, convertido ou não, manifeste o
interesse de conhecer mais de Deus
por meio da nossa vida.
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- A importância do Discipulador

ENCONTROS DE FORMAÇÃO – LIDERANÇA MULTIPLICADORA

 O exemplo de Davi
 2 Samuel 5.23-25
 2 Samuel 12.1-15
“Não temos o treinamento, a objetividade ou a perspectiva para
ver os fatos em relação a nós mesmos, tanto no âmbito
espiritual como no relacional. Todos nós temos pontos cegos
que apenas alguém do lado de fora está em condições de
desatacar” Kenny Luck
O primeiro aspecto da vida do discípulo que precisa ser ajustado é a relação dele com Deus.
- Princípios a serem observados na Relação Discipular
 Princípio da Intimidade: O nível de abertura do discípulo é
aprofundado à medida que o RD vai se desenvolvendo.
 Princípio da Discrição: Tudo o que é compartilhado pelo discípulo
precisa ser guardado pelo discipulador.
 Princípio da Honestidade: Um RD que é desenvolvido sem a
transparência não produz o efeito esperado:
a maturidade.
 Princípio da Cura: Há pecados que precisamos da ajuda de alguém
para vencê-los, ou seja, para sermos curados.
 Princípio da Objetividade: Precisamos identificar as
específicas que precisam ser tratadas na vida do discípulo.

áreas

 Princípio da Prevenção: A solicitação de contas favorece a
prevenção contra o erro, uma vez que o discípulo pode
compartilhar com antecedência as áreas de sua vida em que têm
enfrentado dificuldade.

- Pare e Reflita – Dinâmica em Pequenos Grupos
1 – Se discipular é ser imitável. Compartilhe com seu grupo: quais as
nossas maiores dificuldades para nos tornarmos discipuladores?
2 – “Nosso discípulo será todo aquele que, convertido ou não, manifeste
o interesse de conhecer mais de Deus por meio da nossa vida.” – Comente
essa frase.
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8º ENCONTRO – APROFUNDANDO RAÍZES I
 Objetivo: Que você tenha condições de colocar em prática os elementos do
Relacionamento Discipulador (Raízes).
- Tempo de Recordar
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

- Multiplicando Discípulos
“O discipulado no nível pessoal, um a um, é a maneira mais
rápida que conheço para se desenvolver líderes espirituais
que podem multiplicar outros discípulos.” Waylon B. Moore 1983
“O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas,
transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a
outros.” 2ª Timóteo 2.2
Quanto mais você ___________________ pessoalmente nas
pessoas que você está discipulando, mais eles serão capazes
de _____________________o que estão aprendendo na vida de
outras pessoas.
- Características de um Discipulador





O discipulador apresenta ___________ discípulos - João 1.15-18.
O discipulador tem consciência de ________________ - João 1.20-27.
O discipulador ________________ para Jesus - João 1.29-31.
O discipulador é alguém que tem __________________com Deus - João 1.32-34.

- Aprofundando Raízes







R________________________
A________________________
I________________________
Z________________________
E________________________
S________________________
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- Implementando uma Rede de Cuidado - Marcos 3.13-15

ENCONTROS DE FORMAÇÃO – LIDERANÇA MULTIPLICADORA

 RELACIONAR-SE - É a prática ___________________________ discípulos por meio de
contatos pessoais.
- Intencionalidade na agenda
 Precisamos reconhecer biblicamente que o Senhor não
nos criou para a exaustão ministerial. O ministério da
igreja não produz _____________________. Pelo contrário,
a missão de fazer discípulos exige esforço, mas produz
alegria.
 Precisamos reconhecer que nossa ____________________
no Reino de Deus é fazer discípulos.
 Precisamos investigar, com muita dependência e
intimidade com Deus, o que temos feito que está além
daquilo que Deus quer que façamos e que não está
produzindo discípulos.
 Precisamos ajustar a nossa agenda à agenda de Jesus
Cristo.
- Acolher – Trazendo a responsabilidade para si - Lucas 9.10-17
 ACOLHER - É o conjunto das atitudes intencionais de levar o RD a se _________________
em igreja.
 Acreditamos que os PGMs, as classes da Escola Bíblica, os passeios, os retiros e os
encontros sociais da igreja, são momentos estratégicos para a integração de novas
pessoas. Não é só fazer a pessoa frequentar essas atividades, mas sim fazer com que o
discípulo se desenvolva espiritualmente por meio delas.
- Acolhimento em Jesus








É um ato de ______________________.
É um ato de ______________________.
É um ato __________________________ – Lc 9.11b.
É um ato que Jesus confia em ______________________– Lc 9.13.
É um ato mais eficaz quando ______________________– Lc 9.14.
É um ato de dependência de Deus – Lc 9.16.
É um ato que não admite desperdício – Lc 9.17.

- Acolhimento na Igreja Primitiva
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 É vencer as barreiras da indiferença – At 9.26-28.
 É _______________ a pessoa para si – At 9.27.
 É arriscar-se pelo outro – At 9.27.
 É estar _______________ ao Espírito Santo – At 9.10-19.
 Significa integrar pessoas à igreja – At 9.27.
 Requer _________________ de tempo no discípulo – At 9.16.
 Produz discípulos frutíferos – At 9.28.
- Interceder: Do ensino à prática - Lucas 11.1-4.

ENCONTROS DE FORMAÇÃO – LIDERANÇA MULTIPLICADORA

 A INTERCESSÃO é o __________________ intencional de oração.
 Orar foi o _______________________ dos discípulos após o
recebimento da Grande Comissão.
 “E, unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as
mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele.”
Atos 1.14
 “Através da história da Igreja, os ____________________ têm
acontecido após períodos de trevas espirituais. Durante
estes períodos, pequenos grupos de pessoas desejavam
desesperadamente um despertamento espiritual. A oração
era vista como uma necessidade e não como uma opção”.
Sammy Tippit
- A oração é ensinável.
 Olhando para a vida de Jesus, percebemos que seu
Relacionamento Discipulador incluiu duas esferas de oração.
Jesus _________________ aos seus discípulos a orar, e Jesus orou
pelos seus discípulos.
 A oração é mais do que palavras, é um estilo de vida – a vida
cristã. A oração muda nosso caráter porque muda a nossa
postura: de pé, para ajoelhado; de soberbos, para humildes; de
autossuficientes, para dependentes de Deus; de incrédulos,
para cristãos.
 É preciso ter um _________________ de oração: “E aconteceu que,
estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse
um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como
também João ensinou aos seus discípulos.” Lucas 11.1
 Apenas o discípulo se preocupa em aprender a orar
corretamente, ou seja, a ter a oração como estilo de vida. “...um

dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também
João ensinou aos seus discípulos... então, ele os ensinou.” Lucas
11.1,2

- Pare e Reflita – Dinâmica em Pequenos Grupos
1 – Qual tem sido a maior barreira para você investir a sua vida
intencionalmente em outra pessoa por meio do Relacionamento
Discipulador?
2 – A que ponto você acredita que a vida de oração do discípulo pode
influenciar na multiplicação de si mesmo na vida de outras pessoas?
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9º ENCONTRO – APROFUNDANDO RAÍZES II
 Objetivo: Que você tenha condições de colocar em prática os elementos do
Relacionamento Discipulador (Raízes).
- Tempo de Recordar
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

- Zelar pela Pessoa: Doando nossas vidas em favor dos outros
 ZELAR: É intencionalmente ______________ do outro.
“Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos” João
15.13
A vida como igreja significa levar os __________________ e que por
meio do discipulado temos o cuidado de ajudar os discípulos em
todas as áreas de sua vida, zelando para que seu desenvolvimento
espiritual flua naturalmente por meio do cuidado.
Zelar pelo Discípulo significa amá-lo com o amor de Jesus. Cuidar
dos discípulos de forma paternal. É investimento intencional de
vida na vida. Significa estar _______________________ para fazer com
que o discípulo obtenha crescimento pessoal.

- Zelando na Prática














É ________________ com cada discípulo, dedicando-lhe tempo - Lucas 24.13-15.
É _____________dos discípulos e acompanhá-los a fim de cuidar deles - Lucas 24.13-15.
É fazer perguntas chaves - Lucas 24.17.
É estar disposto a ouvir o discípulo - Lucas 24.19a.
É ________________ com a Palavra o que não está claro para o discípulo - Lucas 24.27.
É tornar Cristo revelado ao seu discípulo - Lucas 24.31.
Contate seus discípulos.
Coloque-se à disposição.
Dê um ________________ de qualidade.
Demonstre zelo.
Zele por meio da ________________.
Acompanhe o ________________.
Esteja ________________ em momentos especiais.
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- Ensinar o Evangelho: A importância do Discipulador - Atos 8.26-46

ENCONTROS DE FORMAÇÃO – LIDERANÇA MULTIPLICADORA

 ENSINAR O EVANGELHO é __________________________ os ensinos bíblicos.
Por meio do _______________ é possível concentrar o
___________________ nas necessidades específicas de cada indivíduo.
- Métodos e Ensina de Jesus






Exposição das Escrituras (Lc 24.32)
Palestras/Sermões (Lc 6.20, Jo 13 a 18)
Resposta a dúvidas e aplicações (Mt 18.1,2, Lc 21.7)
Exemplo (Lc 11.1, Jo 13.3ss; 9.1-6)
“Na caminhada” (Mt 8.5-12; 19.22,23)

- Solicitação de Contas: Em busca do aperfeiçoamento dos discípulos - Efésios 4.11-16
 SOLICITAÇÃO DE CONTAS: É o processo intencional de ___________________ pelo qual
o discipulador ______________ quais áreas da vida do RD precisam ser mais
trabalhadas.
 O que é? É o acompanhamento do desenvolvimento do discípulo por
meio da _____________________________ em áreas especificas da vida.
 O Fundamento: O fundamento da solicitação de contas é o
____________________________. Por meio dessa esfera, o discipulador
busca encorajar o RD ao crescimento em cada área de sua vida.
- A importância da Solicitação de Contas:
 Solicitar Contas é fazer o discípulo ____________ sobre os seus erros
e corrigi-los à luz dos valores do Reino de Deus – João 8.7b.
 Solicitar Contas é a oportunidade de ____________ os conceitos
equivocados dos discípulos – Lucas 10.17.
 A prestação de contas expõe os pensamentos do discípulo de
modo que o discipulador possa ajudá-lo, corrigindo os conceitos
equivocados e alinhando-os aos valores do Reino de Deus.
 Se negligenciamos a dor, sofremos. Mas se negligenciarmos nosso

caráter, não permitindo que ele seja examinado por outro homem
de Deus, as pessoas do Reino de Deus vão sofrer.” Kenny Luck

- Pare e Reflita – Dinâmica em Pequenos Grupos
1 – Olhando para o impacto que a igreja primitiva experimentou em Atos
2.44-47, em sua opinião por que isso não tem acontecido na maioria de
nossas igrejas?
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2 – Ao seu ver, porque temos tanto medo de viver um princípio como o
da Solicitação de Contas no RD?

ENCONTROS DE FORMAÇÃO – LIDERANÇA MULTIPLICADORA

10º ENCONTRO – O QUE É O PGM?
 Objetivo: Apresentar o que é o Pequeno grupo Multiplicador.
- Tempo de Recordar
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

- O que é o Pequeno grupo Multiplicador (PGM)
 O que não é um PGM:











Uma _______________
Uma organização
Algo _______________
Um dia por semana
Uma sala de aula
Apenas um _______________
Um grupo de terapia
Um bando de _______________
Um grupo de oração
Um grupo de _______________ou grupo _______________

- O que é o Pequeno grupo Multiplicador (PGM)

Um pequeno grupo de pessoas que se reúne
________________ para glorificar a Deus por meio do
fortalecimento de ________________ discipuladores e da
multiplicação de discípulos.
- Os Cinco Princípios e o PGM






_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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- Aprofundando Raízes no PGM

ENCONTROS DE FORMAÇÃO – LIDERANÇA MULTIPLICADORA








R________________________
A________________________
I________________________
Z________________________
E________________________
S________________________

- O PGM e a Evangelização - Os cristãos que no seu ___________ anunciam e mostram Jesus
são os evangelistas mais efetivos.
- O PGM e a História dos Batistas
- Teologia do Evangelismo - C.E. Autrey - 1967
“O Crescimento e a efetividade das Igrejas Urbanas e no centro das
cidades, durante as próximas cinco décadas, hão de ser determinados
por sua capacidade de evangelizar e desenvolver o povo que vive em
apartamentos. A denominação que negligenciar esse desafio há de
torna-se rural e desaparecerá.”
- Multiplicando Discipulos - Waylon B. Moore – 1983
“Os líderes eclesiásticos, por toda parte, estão começando a perceber o
vasto potencial que existe na abordagem feita a pequenos grupos, e
especialmente no discipulado um a um, para conseguir a multiplicação
efetiva.”
- Integração Segundo o NT - Waylon B. Moore – 1976
“Cada lar de um crente é um posto Missionário.”
“Durante uns 300 anos as primitivas igrejas usaram os lares como locais
de suas reuniões de oração, de ensino, confraternização. As escrituras
registram o desenvolvimento da igreja através destas reuniões nos
lares.”
- PNE - Programa Nacional de Evangelização

- Qual o diferenc
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NEBs – Núcleos de estudos Bíblicos nos Lares: “O Programa NEBs
constitui-se um dos mais urgentes métodos para o
desenvolvimento das nossas igrejas. Não por ser um método novo,
visto que foi amplamente usado pela Igreja Primitiva, como
podemos perceber em passagens bíblicas como Atos 5:42, 8:3,
10:24; Romanos 16:15; I Coríntios 16:19; Colossenses 4:15 e
Filemon 2. Trata-se, pois, não tanto de uma inovação, mas da
recuperação de um programa muito bem sucedido no passado e
que, uma vez adaptado ao contexto da sociedade moderna,
satisfaz plenamente as necessidades do presente.”

ENCONTROS DE FORMAÇÃO – LIDERANÇA MULTIPLICADORA

A ____________________________ na _______________________.

- Uma Igreja Discipular

____________________________________
____________________________________
____________________________________
__

_________________
_________________
_________________
__

_______________
_______________
_______________
___

- Pare e Reflita – Dinâmica em Pequenos Grupos

1 – Compartilhe um momento em sua vida quando você se reuniu com
um pequeno grupo de pessoas e foi grandemente edificado.
2 – Comente as razões pelas quais nossos modelos atuais de pequenos
grupos não se multiplicam, não são PGMs.
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11º ENCONTRO – O ENCONTRO O PGM?
 Objetivo: Mostrar como é realizado o encontro do PGM e como usamos o roteiro nas
reuniões.
- Tempo de Recordar
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 O que não é um PGM











Uma _______________
Uma organização
Algo _______________
Um dia por semana
Uma sala de aula
Apenas um _______________
Um grupo de terapia
Um bando de _______________
Um grupo de oração
Um grupo de _______________ou grupo _______________

- O que é o Pequeno grupo Multiplicador (PGM)

Um pequeno grupo de pessoas que se reúne
________________ para glorificar a Deus por meio do
fortalecimento de ________________ discipuladores e da
multiplicação de discípulos.
- Os Cinco Princípios e o PGM






_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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- O Roteiro do PGM








Quebra-Gelo (5min)
Oração Inicial (5min)
Tempo de __________ (5min)
Tempo da ____________ (20min)
Tempo de ___________(20min)
Tempo de ______________ (5min)
Tempo da Igreja (5min)

- Tempo de Cantar (5min)






Procure músicas ______________.
Não tente ______________________________ do culto dominical.
Utilize os hinários.
Não use CD com _____________________.
Evite palmas.

- Tempo da Palavra (20min)






Direcione _______________________.
Envolva todos na discussão.
Não permita a ninguém _____________________ o encontro.
Controle o ________________ de cada pergunta.
Não permita __________________________ polêmicas.

- Tempo de Orar (20min)








Forme duplas ou trios, _____________________________ os RDs.
Tempo de solicitação de contas
Use os cartões de RD.
Tempo __________________ uns pelos outros
Estimule os que não conseguiram.
Anime os que não tentaram.
Louve a Deus pelos que praticaram.

- Tempo de Multiplicar (5min)






Planeje eventos de evangelização.
Use o Cartão Alvo de Oração.
Converse sobre a _____________ de compartilhar Cristo.
Pratique a evangelização pessoal.
Intensifique a visão da multiplicação.
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- Detalhes Fundamentais















Ter criatividade
Compartilhar _______________________
Preparar o lanche com simplicidade
Fazer ________________ ou ter PGM fixo (vantagens e desvantagens)
Valorizar os visitantes
Tratar bem as pessoas
Terminar _______________________ no horário
Comemorar aniversários
Participar dos cultos
Cadeiras em forma de círculo
Desenvolver “quebra-gelo”
Testemunhar motivos de louvor
Facilitar a conversa no _______________________
Compartilhar a “visão do grupo” com os visitantes

- Materiais de Apoio







Canetas
Cartão Alvo de Oração
Guia de _______________________
Ficha para novos membros do PGM
Roteiro para _______________________
Livro de cânticos ou cópias com as letras

- Relatórios





Presença de visitantes nos encontros
Número de membros do PGM, conferindo a frequência real
Número de pessoas já _______________________de RD
Número de pessoas envolvidas em grupos de estudo

- Crianças no PGM
- A Família Hospedeira





Amar pessoas
Convidar pessoas
Oferecer um _______________________
Lanches e momento de comunhão

- Pare e Reflita – Dinâmica em Pequenos Grupos

1 – Qual a diferença do Encontro do PGM para um culto no lar?
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2 – Comente sobre a importância da multiplicação dos PGMs para que
alcancemos mais vidas e famílias em toda a cidade.

ENCONTROS DE FORMAÇÃO – LIDERANÇA MULTIPLICADORA

12º ENCONTRO – A LIDERANÇA DO PGM?
 Objetivo: Mostrar qual é o papel do líder do PGM e como ele é desenvolvido.
- Tempo de Recordar
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

- A liderança do PGM
- Cristo é o maior exemplo de ________________________.
Anote algumas características de Cristo como Líder
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
______

Deixemo-nos _______________ pelo Senhor para que sejamos
líderes como Ele, _____________________ e _________________.
“Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo
Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o
fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas,
pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de
servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma
de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a
morte, e morte de cruz.” Filipenses 2.5-8
- Características de um bom líder de PGM






Testemunho _________________ exemplar
Direção do Espírito Santo
Consciência de _________________
Vida _________________ consistente
Submissão a liderança
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- Atribuições de um líder de PGM











Estabelecer _______________
Confiar sempre em Deus
Vigiar o inimigo
Esperar _______________
Trabalhar em equipe
Investir tempo com os membros
Valorizar _______________
Identificar e desenvolver líderes
Estar _______________ para o encontro
Ir atrás dos faltantes

- Multiplicando a Liderança









Ore e busque _______________ de Deus.
Veja cada um como um possível líder.
Não seja _______________.
Envolva a liderança do ministério.
Seja transparente.
Considere _______________.
Envie pessoas para o treinamento.
Prepare alguém para __________________.

O maior desafio do líder de PGM não é _____________________, mas
formar um ___________________, pois só assim poderá experimentar
a verdadeira __________________________.
- Como se tornar um líder de PGM?





Sendo _______________
Participação ativa
Ajudando em ___________________
Concluindo o treinamento de líder

- Pare e Reflita – Dinâmica em Pequenos Grupos

1 – Quais são as principais características de um bom líder de PGMs?
2 – Comente o que você entendeu desta frase: “O maior desafio do líder
de PGM não é multiplicar o grupo, mas formar um novo líder”.
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13º ENCONTRO – A MULTIPLICAÇÃO DO PGM?
 Objetivo: Mostrar aos líderes em treinamento a importância da multiplicação do PGM e
como ela será realizada.
- Tempo de Recordar
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

- Multiplicando o PGM

Todo PGM, quando ___________, __________, __________ e se multiplica.
- Etapas do PGM
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

- O PGM e a Multiplicação – Valores





Multiplicar o PGM significa que _________________ cheguem ao grupo.
Multiplicar significa ter _________________ mais vidas.
Multiplicar significa ter uma reunião mais _________________.
Multiplicar significa ter cumprido o _________________ do PGM, de glorificar a Deus, cuidar
de pessoas que ali chegaram e alcançar vidas.
 Multiplicar é dar _________________ 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.
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- Passos para a Multiplicação







Exponha a _____________ desde o princípio.
Desenvolva ___________ líderes.
Multiplique-se a si mesmo.
Prepare seu grupo.
Marque a ______________.
Multiplique.

- Dinâmicas de Multiplicação





Multiplique o encontro em ______________ na mesma casa.
Multiplique o ________________ em uma casa pré-definida.
Promova _________________com o PGM.
Estabeleça o ________________ pela fé.

- Critérios de Multiplicação






Geográfico
Afinidade
Dependência
Crianças
Paternidade espiritual

- Pare e Reflita – Dinâmica em Pequenos Grupos

1 – Compartilhe pelo menos três razões por que precisamos deixar a visão
de multiplicação clara ao grupo desde o início.
2 – Comente sobre a importância da multiplicação dos PGMs para que
alcancemos mais vidas e famílias em toda a cidade.
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