
 

 

 

 

ORIENTAÇÕES SOBRE O ENCONTRO DO PGM 
 

Pense em um lugar próximo a sua casa, com um ambiente aconchegante, familiar, descontraído, cheio de 

esperança e de pessoas dispostas a amar e crescerem juntas! Esse grupo de pessoas chamamos de Pequeno 

Grupo Multiplicador – PGM. O Pequeno Grupo Multiplicador (PGM) é um pequeno grupo de discípulos que 

se reúne regularmente para glorificar a Deus e cumprir a missão de fazer discípulos.  

Graças aos relacionamentos saudáveis proporcionados pelo PGM, discípulos são encorajados à prática dos 

mandamentos de mutualidade, “uns aos outros” e à multiplicação por meio da evangelização discipuladora. 
O encontro de um PGM é sempre conduzido por um roteiro, que vem dividido em tempos que precisam ser 

bem administrados para que o encontro cumpra os seus propósitos.  

Vejamos cada um dos tempos do roteiro: 

 

 QUEBRA-GELO: O ambiente no encontro precisa ser descontraído. Muitas vezes é necessário 

quebrar a formalidade, proporcionando interação e liberdade. Com o passar do tempo as pessoas já se 

tornam tão próximas umas das outras que o quebra-gelo muitas vezes é dispensável. 
 

 TEMPO DE ORAR: CONVERSANDO COM DEUS: O ambiente no encontro precisa ser 

descontraído. Muitas vezes é necessário quebrar a formalidade, proporcionando interação e liberdade. 

Com o passar do tempo as pessoas já se tornam tão próximas umas das outras que o quebra-gelo muitas 

vezes é dispensável. 
 

 TEMPO DE CANTAR: LOUVANDO E ADORANDO JUNTOS: Normalmente, esse tempo 

acontece no início da reunião. Alguém familiarizado com música seleciona 1 ou 2 cânticos de louvor 

do nosso cancioneiro. O PGM que não conta com ninguém que toque um instrumento pode utilizar um 

CD para auxiliar. Prefira músicas cantadas nos cultos de celebração e que sejam conhecidas pela 

maioria dos presentes. 
 

 TEMPO DE COMPARTILHAR A PALAVRA: O compartilhar da Palavra de Deus no encontro do 

PGM tem por objetivo o crescimento espiritual de cada membro a partir da troca de experiências e 

percepções. A edificação virá da mutualidade. O texto bíblico deve ser utilizado para comparações e 

aplicações da conduta pessoal. Direcione as perguntas, buscando envolver todos na discussão do texto. 

Controle o tempo de cada pergunta. Não permita ninguém monopolizar nem que haja discussões 

teológicas polêmicas. Este tempo é para gerar crescimento espiritual através do compartilhar. 

 

 TEMPO DE ORAR UNS PELOS OUTROS: Este tempo existe para criar um ambiente de maior 

comunhão entre os membros do PGM e os visitantes, quando o grupo poderá compartilhar questões 

pessoais de forma mais aberta. O importante é que todos compartilhem suas necessidades e tenham 

tempo de qualidade em oração. O líder deve estar bem atento, equilibrando bem o momento de 

compartilhar os pedidos com o tempo em oração. 
 



 TEMPO DE MULTIPLICAR: Cada membro do PGM é um potencial discipulador para pessoas de 

seu relacionamento familiar, social e profissional. Durante esse tempo, estimule os membros 

compartilhar como está o contato com os seus Alvos de Oração. Pergunte quais desafios estão 

enfrentando para aproveitar as oportunidades de compartilhar o amor de Cristo com eles e de convidá-

los para participar das reuniões do PGM. Além disso, em todo o tempo, o líder deve relembrar as 

pessoas que o objetivo do PGM é crescer e se multiplicar. O prazo para a multiplicação pode variar, 

mas a intencionalidade da multiplicação jamais pode sair da pauta do grupo. O PGM Protótipo 

experimentará esse momento de forma diferenciada. 
 

 TEMPO DA IGREJA: Esse é um espaço para membro do PGM e visitantes serem informados 

sobre as atividades mais importantes (não todas) oferecidas pela igreja. Também pode ser um 

momento para orar pela igreja e sua liderança.   

 

Reunir um grupo de pessoas regularmente em uma casa requer responsabilidade, trabalho e dependência 

do Espírito Santo. Outros pontos relevantes também devem ser observados: 
 

 Tenha Criatividade - O encontro deve acontecer com espontaneidade. O líder deve encontrar 

maneiras criativas para conduzir cada momento. 

 

 Compartilhe Responsabilidades - Quanto mais membros estiverem envolvidos com tarefas no 

PGM, maior o comprometimento. Na música, nos contatos durante a semana, com as crianças, na 

condução do roteiro, no agendamento dos próximos encontros, fica muito mais fácil liderar um 

PGM quando as tarefas são repartidas. 

 

 Prepare o Lanche com Simplicidade - O lanche existe para abençoar e não para tumultuar o 

encontro. Cabe ao líder garantir que o preparo do lanche não seja mais importante do que o encontro. 

 

 Faça um Rodízio de Residências - É recomendável que o PGM realize o rodízio de residências, 

para que todos tenham maior oportunidade de trazer seus amigos e parentes ao encontro. 

 

 Termine os Encontros no Horário - Respeite os tempos estabelecidos. O fato de iniciar no horário 

honra aqueles que foram pontuais e de terminar no horário previsto evita transtornos.  

 

 Coloque as Cadeiras em Forma de Círculo - Todos devem estar bem acomodados e que consigam 

se visualizar confortavelmente. O PGM é um lugar de relacionamento e tudo deve favorecer isso. 

 

 Testemunhar motivos de louvor - É estimulante receber notícias de fatos abençoadores. O PGM 

é um lugar de benção, onde o Senhor opera milagres. Compartilhar o agir de Deus sempre vai 

contribuir para uma fé viva. 

 

 Facilite a conversa no momento de compartilhamento - É muito importante promover um 

diálogo participativo. Todos precisam falar e sua forma de enxergar precisa ser sempre respeitada.  

Para saber mais sobre o encontro do PGM, faça a leitura do capítulo 6 do Livro “Pequeno Grupo 

Multiplicador: Compartilhando o amor de Deus através dos relacionamentos”, escrito pelo Pr. Márcio Tunala. 

MÃOS À OBRA! 

 


