Dia de Multiplicação de Pequenos Grupos
PROGRAMA
Descrição:
O “Dia de Multiplicação de Pequenos Grupos” é um projeto criado para estimular o
crescimento do pastoreio da igreja através da rede de Pequenos Grupos da
América do Sul.
Data: sábado 06 de agosto.
Objetivos:
1. Celebrar a Multiplicação dos Pequenos Grupos em toda a América do Sul.
2. Fortalecer a visão de pastoreio Discipulado através de Comunhão,
Relacionamento e Missão.
3. Consolidar a identificação dos Pequenos Grupos existentes.

NOITE DE AVALIAÇÃO: sexta-feira 05 de agosto
HORA

ATIVIDADE

RESPONSÁVEL Detalhes

18h

Recepção de sábado em
Pequenos Grupos

18h45

Jantar de frutas

Anfitrião e líderes Devem-se arrumar os móveis
de PGs.
necessários (mesa, cadeiras, TV,
DVD player)
Cada membro do PG traz uma
porção de frutas

19h30

REUNIÃO PG
• Momentos de louvor
• Quebra-gelo
• Estudo relacional da Bíblia

Líder PG

20h30

Momento de apresentação do
novo líder de PG e dos
membros.

21h

Anúncios finais

- Uma oração deve ser feita por
esse novo líder e pelos membros
deste novo pequeno grupo.
Associado de PG Preparativos dos detalhes da
programação do sábado e dos
materiais a usar.

-Usar o tema incluído na Lição de
Pequenos Grupos.

DIA DE CELEBRAÇÃO: sábado 06 de agosto

RESPONSÁVEL Detalhes

HORA

ATIVIDADE

9h

ESCOLA SABATINA
Dir. Escola
• Revisão da lição com Ciclo Sabatina
de Aprendizagem (40’)
• Promoção do “Projeto
Maná” #LESAdv (10’)

-Enfatizar a multiplicação de PGs
na Escola Sabatina.
-Destacar as Unidades de Ação
que já são Pequenos Grupos.
-Usar o vídeo Maná DSA.

10h30

Anúncios

-Anuncia-se a todos os membros e
convidados ao almoço que se
realizará em cada PG e o
“Descerramento de Placa” dos
novos PGs. Sugere-se uma placa

Ancião de turno

de identificação para os novos
pequenos grupos.
10h40

Momentos de louvor

10h50

Momentos de oração

11h00

CULTO DE ADORAÇÃO
• Sermão “4 verdades
sobre o pastoreio”
• Testemunho de
Multiplicação de PGs.
• Apresentação dos novos
PGs que se multiplicaram,
investidura com o Pin e
oração de consagração
• Batismo

12h30

ALMOÇO DE
CONFRATERNIZAÇÃO em
Pequenos Grupos

14h30

CEREMÔNIA DE
REVELAÇÃO DE PLACA
• Breve história do PG
nascente.
• Assinatura da certidão de
nascimento do novo PG.
• Descerramento da Placa
• Repetição dos ideais PG.
• Apresentação do novo líder.
• Oração de consagração pelo
novo PG.

Usar DVD 2016
Ministério da
Mulher
Plataforma:
Diretiva de
MIPES,
coordenador de
PGs e os líderes
de PGs mais
destacados.

Líder GP

-Oração pelas necessidades dos
PGs e necessidades pessoais
Materiais:
-Vídeo Provai e Vede
- Antes de iniciar o sermão, colocar
o Vídeo SPOT “Multiplicando
Esperança 2016” DSA.
- Canto Tema: “Pequenos Grupos
ou multiplicando discípulos”.

-Cada PG - almoço na casa do
anfitrião.

Novo líder de -O Pequeno Grupo se reúne na
casa onde se reunirá o novo PG
PG
-Coloca-se a placa em um lugar
visível fora da casa, para que os
vizinhos saibam que ali existe um
Centro de Esperança.

15h30

AÇÕES SOLIDÁRIAS DOS
PEQUENOS GRUPOS

Líder e associado Os Pequenos Grupos, organizados
de “dois em dois” saem a realizar
de PG.
ações solidárias com seus vizinhos
e/ou estudantes da Bíblia.

17h

CULTO JOVEM
• Testemunhos de PGs que
se multiplicaram.
• Testemunhos de PGs
ganhadores de almas.
• Testemunhos de PGs que
participaram das ações
solidárias.

Ministério Jovem Os líderes do PG se reúnem com
seus grupos no Culto Jovem para
um programa de testemunhos.

18h

DESPEDIDA DO SÁBADO
• Desafio a seguir a
multiplicação.
• Foto da recordação com os
novos PG multiplicados.

Ancião de turno e
diretor de MIPES,
coordenador de
PGs.

Materiais:
1. Placas de identidade de Pequenos Grupos
2. Certidão de nascimento para os novos Pequenos Grupos.
3. Vídeos motivacionais sobre multiplicação elaborados pela DSA.
4. Vídeo promocional “Maná” elaborado pela DSA.
5. Banner oficial “Multiplicando Esperança”.
6. PIN de celebração.

