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RECOMENDAÇÕES DO 
DEPARTAMENTO DOS MINISTÉRIOS PESSOAIS 

PARA O CONCÍLIO QUINQUENAL DA DSA 
Foz do Iguaçu, 30/10 a 09/11/2005. 

 
I. PEQUENOS GRUPOS 
 

A. CONSIDERANDOS. 
  

Considerando que o Pequeno Grupo é um plano... 
 

1.! ...Vivenciado no Antigo e Novo Testamentos (Êx. 18:21; Mat. 10:1; Rom. 16:23; 
Atos 5:42; 12:12; Col. 4:14). 

 
2.! ... Que nasceu no coração de Deus. 

“A formação de pequenos grupos como base de esforço cristão foi-me apresentada 
por Aquele que não pode errar”. Ev., pág. 115. 
 

3.! ... Para todas as igrejas. 
→   Grandes Igrejas: “Se houver grande número na igreja, os membros devem 

ser divididos em pequenos grupos, a fim de trabalharem não somente 
pelos outros membros, mas também pelos descrentes”. Ev., 115. 

→   Pequenas Igrejas: “Se num lugar houver apenas dois ou três que conheçam 
a verdade, organizem-se num grupo de obreiros”. SC, pág. 72. 

 
4.! ... Para todos os segmentos da igreja: 

“Saiam nossos jovens, rapazes, moças e crianças a trabalhar em nome de Jesus. 
Unam-se num plano de ação. Não podeis formar um grupo de obreiros, e 
estabelecer ocasiões pra orardes juntos?…” SC, pág. 34. 
 

5.! ... Foi o modelo da igreja adventista em seus primórdios.  
→     “... O culto era em casas particulares em, celeiros e bosques”. TM, pág. 26. 

 
6.! ...Que propiciará um ambiente: 

a) Para o pastoreio e o desenvolvimento espiritual dos membros. Segundo dados 
da DSA, temos um pastor para cada 8,8 igrejas e 1.156 membros.  

b) Para o desenvolvimento de uma comunidade relacional. 
 
c) Para o envolvimento da “maior parte” dos membros na missão. SC, 253. 
 
d) Para manutenção da igreja no tempo de prova e perseguição. 

 
“Vi os santos deixarem as cidades, e vilas, reunirem-se em grupos e viverem nos lugares mais 
solitários da Terra. Anjos lhes proviam alimento e água, enquanto os ímpios estavam a sofrer fome e 
sede. Vi então os principais homens da Terra consultando entre si, e Satanás e seus anjos ocupados 
em redor deles. Vi um impresso, espalhado nas diferentes partes da Terra, dando ordens para que se 

 



Pequenos Grupos - Recomendações do Depto. MP/DSA 2 

concedesse ao povo liberdade para, depois de certo tempo, matar os santos, a menos que estes 
renunciassem a sua fé estranha, abandonassem o sábado e guardassem o primeiro dia da semana”. 
PE. pág. 282. 
  
Sugerimos a formação e desenvolvimento do Pequeno Grupo como a estrutura que 
proporcionará: atendimento pastoral, comunidade relacional e mobilização dos membros para o 
cumprimento da missão em todo o território da DSA. 
 
 
 B. DEFINIÇÃO DO PEQUENO GRUPO: 
 

É um grupo de pessoas que se reúne semanalmente sob a coordenação de um líder visando 
o crescimento espiritual, relacional e evangelístico, objetivando sua multiplicação. 

  
O pequeno grupo não deve ser apenas relacional, ou exclusivamente evangelístico. 
Devemos buscar o ponto de equilíbrio. Portanto, pequeno grupo não é uma estratégia, não é 
uma reunião meramente social, é a base para as ações ministeriais e evangelísticas da igreja 
local, sendo que os mesmos irão se constituir num estilo de vida da igreja, com as seguintes 
características: 

  
→  Dia e Hora das Reuniões: 

De acordo com a orientação do campo e o consenso dos líderes e  membros. 
“Que pequenos grupos se reúnam à noite, ao meio dia ou cedo de manhã para 
estudar a Bíblia”. Testemunhos para a Igreja, Vol. VII, p. 195. 
 

→ O Tamanho ideal do pequeno grupo: 
Considerando o modelo bíblico do Antigo e Novo Testamento, onde a  nação de 
Israel nasceu de doze patriarcas, e a igreja cristã primitiva com os doze apóstolos. 
Sugerimos que os pequenos grupos tenham, em torno de 12 membros. 

 
 

C. OBJETIVOS DO PEQUENO GRUPO: 
 

→  Levar a igreja a experimentar o sentido de comunidade criado por   Deus no Éden 
(Gen. 2:18); e vivido intensamente na igreja  cristã primitiva (Atos 4:34). 

 
→ Compartilhar o Ministério pastoral (I Pedro 2:9). 
 
→ Tornar cada membro da igreja um discípulo (Mat. 28:18-20). 
 
→ Descobrir e desenvolver os dons espirituais de cada membro do corpo de Cristo (I 

Pedro 2:9). 
 
→ Evitar a apostasia porque “Os cristãos, cujo zelo, fervor e amor crescem 

constantemente, não se apostatam nunca”. SC, pág. 107. 
 
→ Multiplicar-se. 
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  D. PROGRAMA SEMANAL: 
 

Quatro módulos básicos: 
“Que pequenos grupos se reúnam à noite e pela manhã para estudarem a Bíblia... Que 
tenham períodos de oração… Que testemunho você teria do amorável relacionamento 
sentido entre os companheiros de trabalho... Que cada um conte suas experiências em 
palavras simples”. Este Dia com Deus.  MM, 1980, p. 9. 

   
  Ou seja: 

a)! Confraternização, 
b)! Estudo da Bíblia, 
c)! Oração, 
d)! Testemunho. 
 

 
E.! IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS GRUPOS: 
 

1.! Necessidades 
→ Diagnosticar a realidade dos Pequenos Grupos em cada união (Se implantação, 

revitalização e/ou desenvolvimento). Isto poderia ser feito com uma equipe de cada 
campo, composta por: Presidente, Departamental dos Ministérios Pessoais 
(Pequenos Grupos); um Pastor distrital e um Leigo que viva a experiência dos 
pequenos grupos. 

 
→ Tirar dúvidas dos administradores. Se eles não estiverem convencidos do projeto, 

nada vai acontecer. (O que poderia ser um encontro com todos os presidentes das 
uniões e dos campos para assimilação do projeto). 

 
→ Levar os administradores a conhecer os materiais disponíveis e atuais sobre 

pequenos grupos (Ex. Russel Burrill e David Cox, etc.). 
  
→ Cada Associação, ou Missão escolhe entre seus Pastores, alguns distritais para 

estudar, aperfeiçoar e implementar progressivamente o projeto dos pequenos grupos 
em seu território. 

 
→ O Pastor distrital precisa ter o seu papel ministerial redefinido, onde ele possa atuar 

mais como treinador e capacitador, uma vez que “O melhor auxílio que os 
ministros podem prestar aos membros de nossas igrejas, não é pregar-lhes sermões, 
mas planejar trabalho para eles. Dai a cada um, algo para fazer em prol de 
outros”. SC, pág. 69. 

 
→ Sugerimos a inclusão, na grade curricular do SALT, uma matéria sobre pequenos 

grupos, e incluir na prática pastoral a implantação de pequenos grupos em alguma 
congregação para servir de laboratório. 

  
2.! Estratégias 
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→ Onde se estabelece a “base” para o entendimento e a execução de qualquer projeto 
em nossa igreja? 

 
→ Começa na mente da administração (Presidente, Secretário e Tesoureiro) em todos 

os níveis de nossa igreja. 
→ Assim sendo, é imprescindível fazer chegar à mente e ao coração dos nossos 

administradores a visão e estratégia bíblica dos Pequenos grupos.  
 
→ Reconhecendo a autoridade das orientações da Bíblia e do Espírito de profecia, o 

Pequeno Grupo não é a bandeira de um Departamento; mas o projeto de todos os 
segmentos da igreja. Assim sendo, sugerimos: 

 
a)! Como fazer para que toda a Administração participe do plano? 

→ Devemos fazer das reuniões em pequenos grupos um estilo de vida 
cristã para todos os adventistas na DSA. 

 
→ Que cada Administrador, Departamental e Pastor distrital, faça parte 

de um Pequeno Grupo, de acordo com a flexibilidade do seu itinerário. 
 
→ Esta participação não deve ser como líder do pequeno grupo, mas 

como um dos membros. 
 

b)! Como focalizar o Ministério do Pastor distrital nos pequenos 
grupos? 

 
→ Eleger uma ordem de prioridades que dê ao Pastor distrital o tempo e 

as condições de implantar uma rede de pequenos grupos em seu 
distrito. 

 
→ Reestudar nossos critérios de avaliação do trabalho pastoral. Pensar 

não só em crescimento quantitativo em curto prazo, mas qualitativo e 
quantitativo em longo prazo. 

 
→ Enxugar nosso calendário eclesiástico e diminuir a ênfase nos 

programas e eventos, focalizando e dando prioridade ao ministério dos 
pequenos grupos. 

 
→ Ajudar o pastor a desenvolver as divisões dos ministérios da igreja, por 

meio dos Pequenos Grupos.  
 

c)! Como envolver a igreja local: 
 

→ Criar um programa permanente de discipulado na igreja local. 
 
→  Apresentar a visão dos PGs aos principais líderes. 
 
→  Colocar literatura específica nas mãos dos líderes. 
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→ Apresentar aos membros da igreja, o plano dos Pequenos Grupos 

como um plano divino e um agradável estilo de vida cristã, que vai 
gerar amizade entre os irmãos, com envolvimento e participação de 
todos na obra que Cristo gostaria que eles fizessem.  

 
→ Convidar líderes de PGs, para darem seu testemunho nos seminários, 

oferecidos à igreja. 
 
→ Redescobrir a doutrina do sacerdócio Universal de todos os Crentes. 
 
→ Levar cada membro a atuar na área para qual foi capacitado por Deus. 
 
→ Incentivar a transformação dos pequenos grupos já existentes nas 

Unidades da Escola Sabatina. 
 

→ A Conscientização e a implementação de PGs como a base de 
sustentação evangelística, seja gradual e p- r- o- g- r- e- s- s- i- v- a!!  

 
 
 

******** 
 


