
III"FÓRUM"DE"PEQUENOS"GRUPOS"DA"DSA"
Ênfase"administrativa"

Foz$do$Iguaçu,$06$de$novembro$de$2010$
 

Proposta dos administradores e departamentais da  Divisão, administradores das 
Instituições, Uniões e Campos e dos diretores de ministério pessoal das Uniões: $
 
Considerando: 

1)! Os avanços na caminhada dos Pequenos Grupos desde a realização dos 2 Fóruns 
anteriores;  

2)! A necessidade de “ajustar o foco” e clarificar a visão em relação a algumas 
questões, especialmente ligadas ao papel dos administradores na condução dos 
Pequenos Grupos;  

3)! As fragilidades em nossa caminhada com os Pequenos Grupos;  
4)! As virtudes dos Pequenos Grupos, tais como ambiente apropriado para 

discipular, repartir a tarefa pastoral, atender as necessidades relacionais, 
complementar o Evangelismo Público, ganhar pessoas, inclusive das classes 
elitizadas, contribuir com a saúde e o crescimento da Igreja e servir como núcleo 
base para o plantio de novas congregações. 

 
Propomos:  
 
A. Pequeno Grupo Relacional 
 

1.! Reafirmar$a$visão$expressa$pelo$II$Fórum$de$Pequenos$Grupos$da$DSA$sobre$
este$tema.$ 

2.! Enfatizar$que$Pequeno$Grupo$Relacional$é$um$grupo$de$estudo$aplicativo$da$
Bíblia,$oração,$louvor$e$cumprimento$da$missão,$visando$ao$desenvolvimento$
dos$membros$e$o$ganho$de$almas. 

3.! Estimular$a$vivência$em$comunidade$e$a$prática$do$“uns$aos$outros”$conforme$
mencionado$no$Novo$Testamento,$objetivando$fortalecer$os$alicerces$de$
amizade$e$suprir$o$vazio$de$solidão$do$ser$humano.$
$

B. Pequeno Grupo como Base 
$

1.! Definir$Pequeno$Grupo$não$somente$como$$$frente$missionária,$mas$como$base$
fundamental$de$pastoreio,$relacionamento,$discipulado$e$missão.$

2.! Consolidar$a$filosofia$dos$Pequenos$Grupos$em$todos$os$níveis,$desde$a$ igreja$
local$até$as$estruturas$administrativas$mais$elevadas$da$organização.$

3.! Destacar$a$responsabilidade$do$pastor$distrital$na$formação$de$líderes.$$
4.! Alinhar$ a$ linguagem,$ materiais$ e$ atividades$ entre$ administradores$ e$

departamentais$na$visão$do$$PG$como$base.$
5.! Aliviar$ o$ calendário,$ reduzindo$ o$ número$ de$ programas,$ tendo$ em$ vista$ dar$

espaço$para$o$desenvolvimento$dos$PGs.$$
6.! Ressaltar nosso compromisso na prática dos Pequenos Grupos: $

a)!EnvolvendoZnos$pessoalmente$e$dando$o$exemplo.$$$
b)!Estimulando$testemunhos$e$promoções$permanentes$nos$cultos$e$reuniões$

da$igreja.$



c)! Valorizando$os$eventos$e$acontecimentos$relacionados$com$os$Pequenos$
Grupos.$$

d)!Apoiando$o$pastor$distrital,$inclusive$financeiramente,$na$implementação$e$
manutenção$dos$Pequenos$Grupos.$

e)!Estudando$como$os$departamentos$podem$apoiar$os$Pequenos$Grupos$em$
suas$atividades.$

f)! Promovendo$o$Pequeno$Grupo$em$todos$os$meios$de$comunicação$da$
igreja,$como$revistas,$lições,$radio,$TV,$etc.$$

g)!Reconhecer$o$trabalho$dos$pastores$distritais$em$discipular$e$formar$líderes$
de$Pequenos$Grupos,$através$de$relatórios$e$valorização.$

$
C. Manutenção e Multiplicação dos PGs 
 
1.! Reafirmar$a$importância$da$manutenção$e$multiplicação$dos$Pequenos$Grupos$

para$dar$sustento$ao$crescimento$integral$da$igreja.$$
2.! Enfatizar os passos para a manutenção dos Pequenos Grupos: $

a)!Revitalizar$e$fortalecer$a$reunião$de$líderes,$supervisores$e$coordenadores.$
b)!Motivar$os$Pequenos$Grupos$a$formarem$unidades$da$Escola$Sabatina.$
c)! Realizar$Fóruns$de$Pequenos$Grupos$em$níveis$de$União,$Campos$e$Distritos.$
d)!Dedicar$tempo$nos$encontros$administrativos$e$de$liderança,$para$ampliar$e$

fortalecer$a$visão$dos$Pequenos$Grupos.$$
e)! Investir$na$formação$de$lideres$a$partir$do$protótipo.$

3.! Enfatizar os passos para a multiplicação dos Pequenos Grupos: $
a)! Investir$na$vida$espiritual$dos$líderes.$$
b)!Ampliar$a$visão.$$
c)! Treinar$e$estimular$os$membros$para$trazerem$pessoas$para$o$grupo.$$
d)!Estimular$ atividades$ missionárias$ (duplas,$ oração$ intercessória,$ literatura$

missionária,$ação$solidária,$etc,).$
e)! $Estimular$os$Pequenos$Grupos$a$fazerem$planos$para$a$multiplicação.$
f)! Desenvolver$planos$para$discipular$novos$líderes.$
g)! $Identificar,$treinar$e$motivar$novos$anfitriões.$$

4.! Ressaltar nosso compromisso com a manutenção e multiplicação dos Pequenos 
Grupos: $
a)! Estabelecer$ uma$ data$ no$ calendário$ denominacional$ visando$ à$

multiplicação.$
b)! $Criar$ motivação$ e$ fazer$ os$ devidos$ preparativos$ para$ que$ ocorra$ a$

multiplicação.$
c)! Utilizar$ o$ incentivo$ de$ testemunhos$ de$ pessoas$ e$ campos$ que$ estão$

experimentando$a$multiplicação.$
d)! Fazer$o$planejamento$dos$grandes$movimentos$evangelísticos$da$igreja$(ex.:$

Semana$Santa,$Amigos$da$Esperança,$Lares$de$Esperança,$Evangelismo$via$
Satélite),$tomando$o$PG$como$base.$

 
 
D. Relação entre o Presidente e os Departamentais 
 
  



1.! Definir$ as$ atribuições$do$presidente,$ do$departamental$ da$ área$e$dos$demais$
departamentais;$ em$ relação$ à$ implantação$ e$ consolidação$ dos$ Pequenos$
Grupos:$
a)!Que$o$ presidente$ de$ cada$União$ e$ Campo$ seja$ o$ coordenador$ geral$ e$ use$$

sua$influência$e$inspiração$neste$processo.$
b)!Que$o$departamental$de$Ministério$Pessoal$ou$o$coordenador$indicado$seja$

o$auxiliar$direto$do$presidente$junto$aos$pastores$e$lideres$das$igrejas.$$
c)!Que$ os$ demais$ departamentais$ estejam$ inseridos$ e$ comprometidos$ como$

apoiadores$e$facilitadores$deste$processo.$$
d)!Adotar$ o$ organograma$ abaixo$ para$ a$ visão$ administrativa$ dos$ Pequenos$

Grupos:
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