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APRESENTAÇÃO
Os trabalhos da Comissão Permanente para
assuntos concernentes a Formação de
Pequenos Grupos e Discipulado começou no
dia 20 de junho de 2019, em Campinas, SP,
após o Fórum Renovado, que aconteceu no
Hotel Golden Park.
Diante da importância dos Temas ministrados
no Fórum e a relevância para a Igreja
Presbiteriana Renovada do Brasil e Diretória
Executiva na pessoa do Presidente, Pr.
Advanir Alves apresentou proposta de
ampliação das comissões que apresentaram o
Fórum, passando de 5 para 12 comissões com
temas variados. Desta forma, segundo o
presidente, o objetivo era envolver de maneira
abrangente todos os presidentes da DA.
Assim, ficou composta a Comissão
Permanente, designada aqui como Formação
de Pequenos Grupos e Discipulado para o
triênio, 2019/2021.
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CONCEITOS
O assunto dos grupos pequenos é muito difundido e mal imterpretado ao
logo dos anos. Tendo em vista a mistura que se faz com cultos familiares, moldes
de igrejas que trabalham com celulas e outras perspectivas. Para melhor
conceituarmos os grupos pequenos iniciaremos dizendo o que não é um grupo
pequeno.

I.

Não é um Grupo de Estudo Bíblico.

II.

Não é um grupo de oração.

III.

Não é m grupo de conversa

O que é um Grupo Pequeno?
GRUPO DE COMUNHÃO, SERVIÇO E DISCIPULADO, com propósitos de
compartilhar experiências de vida e orar, tendo em vista a formação de verdadeiros
seguidores de Jesus Cristo, por meio dos relacionamentos.
Os Pequenos Grupos têm como foco principal a comunhão e a integração
dos cristãos, é mais uma ótima maneira de compartilhar as boas novas do
evangelho com os não cristãos, além de ser boa forma de retenção dos novos
convertidos.
No pequeno grupo, o discipulado e a evangelização ocorrerão na dinâmica
da intencionalidade, proporcionando vínculos e conexões de pessoas.
O Grupo nada mais é do que um programa de comunhão e discipulado, que
utiliza como ferramenta os relacionamentos intencionais entre cristãos e nãocristãos, que se reúnem uma vez por semana com o objetivo comum de estimular
uns aos outros à fé, orar uns pelos outros e proporcionar a oportunidade de um
crescimento espiritual. É um ambiente favorável à evangelização de pessoas nãocristãs.
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DEFINIÇÕES

Grupos pequenos, pequenos grupos, grupos familiares, koinonias,
células, culto nos lares, igreja nos lares, Cafés, Reno Grupos e tantos outros
nomes têm sido dados aos Pequenos Grupos que têm características
especificas, que marcam sua existência. E são elas:

I.

INFORMALIDADE

II.

PARTICIPAÇÃO

III.

PESSOALIDADE

IV.

REGULARIDADE

Sua importância é no intuito de dinamizar o crescimento a as relações
entre pessoas na igreja por meio da evangelização, discipulado e comunhão. O
que evidencia mais a necessidade desse programa dos pequenos grupos, pois
a Vida Cristã é relacional e, portanto, há uma urgência da igreja melhorar seus
relacionamentos, seja interna ou externamente.
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FUNDAMENTOS
Dos inúmeros fundamentos que podemos citar coloco aqui apenas 3.

1. BÍBLICO
São vários os exemplos mencionados nas escrituras dentre eles temos:
O exemplo de JETRO, que organizou o povo em grupos menores para facilitar a
administração de Moises. Êxodo 18:13-27
O outro exemplo é do próprio Senhor Jesus: “Então, designou doze para estarem
com ele e para os enviar a pregar” (Mc 3.14). A convivência de Jesus com os doze
é um referencial de como o Senhor valorizou a companhia de um grupo pequeno.
Ao enviar Seus discípulos, o Senhor orientou: “Ao entrardes numa casa” (Lc 10.5).
Observe como Jesus foi recebido em diversas casas.
a. Na casa de Mateus (Mt 9.10)
b. Na casa de Simão, o leproso (Mc 14.3)
c. Na casa de um fariseu (Lc 7.36)
d. Na casa de Marta e Maria (Lc 10.38-39)
e. Na casa de um líder fariseu (Lc 14.1)
f. Na casa de Zaqueu (Lc 19.7)
g. Numa casa em Emaús (Lc 24.29-30)
2. A igreja nas casas
Cristãos se reuniam em casas.
a. A igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos (At 12.12)
b. A igreja na casa de Lídia (At 16.40)
c. A igreja na casa de Priscila e Áquila (Rm 16.5; 1Co 16.19)
d. A igreja na casa de Ninfa (Cl 4.15)
e. A igreja na casa de Filemom (Fm 2)
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FUNDAMENTOS

2. RELACIONAL COM INTENCIONALIDADE
Nosso relacionamento com o próximo deve ser Intencional, constante e
motivado pelo amor.

3. SERVIÇO E CUIDADO MÚTUO
Deus determinou que cuidássemos uns dos outros. Vemos, amplamente,
por toda a Bíblia, instruções acerca do cuidado mútuo.
1. Confessarmos nossos pecados uns aos outros (Tg 5.16).
2. Edificarmos uns aos outros (1Ts 5.11; Rm 14.19).
3. Levarmos as cargas uns dos outros (Gl 6.2).
4. Orarmos uns pelos outros (Tg 5.16).
5. Sermos benevolentes uns para com os outros (Ef 4.32).
6. Sujeitarmo-nos uns aos outros (Ef 5.21).
7. Sermos hospitaleiros uns com os outros (1Pe 4.9).
8. Servirmos uns aos outros (Gl 5.13; 1Pe 4.10).
9. Consolarmos uns aos outros (1Ts 4.18; 5.11).
10. Corrigirmos uns aos outros (Gl 6.1).
11. Perdoarmos uns aos outros (2Co 2.7; Ef 4.32; Cl 3.13).
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DIAGNÓSTICO

Na ultima reunião da DA, a Comissão fez um questionário diagnostico a
qual foi levantado que:

69% TRABALHAM OU TRABALHARAM COM PEQUENOS GRUPOS
Com nomenclaturas e métodos diferentes numa proporção maior ou
menor em relação ao que lhe é proposto como facilitador para o
crescimento da Igreja.

31% ESTÁ CONFUSO OU DESINFORMADO
Diante dos paradigmas estabelecidos por experiências negativas com
grupos pequenos.

40% NÃO TEM INTERESSE OU TERCEIRIZA O PROCESSO
Há uma falta de interesse em distinguir as nomenclaturas e métodos que
temos hoje no arraial Renovado e/ou uma terceirização do processo.

Se não houver engajamentos do Pastor e seus líderes qualquer processo
não funcionará...
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QUESTIONAMENTO

PORQUE NÃO DEU CERTO NA MINHA IGREJA?

Basicamente sabemos que cada caso é um caso, todos têm suas variantes
e mudanças diante dos paradigmas estabelecidos durante os anos, mas, no
geral notamos duas grandezas para essa questão.
a. A primeira é a falta de interesse e o não envolvimento integral no
processo. Alguns terceirizam deixando de motivar e inspirar sua igreja na
continuidade.
b. A segunda por medo de se comprometerem e serem tachados com
aqueles que vive de modismo. Isso se dá pela falta de conhecimento.

GRUPOS PEQUENOS SÃO MOVIMENTOS OU UM ESTILO DE
COMPORTAMENTO?
A explosão Gospel dos últimos anos criou tantas demandas que afetou a
teologia Cristã deste século, uma verdadeira formação de cultos a
personalidade e um humanismo sem precedentes.
A ideia do grupo pequeno é Bíblica e tem seus fundamentos tratados e
vivenciados na vida e cotidiano de Jesus e seus discípulos.

COMO IMPLANTAR O GRUPO PEQUENO?
A liderança da igreja precisa assumir a responsabilidade:
I.
II.
III.

Conheça sua igreja
Conscientize sua igreja
Treine pessoas
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PROPOSTAS

I.

Empenho e dedicação
Envolvimento total da liderança

II.

Canal de comunicação
Plataforma para um aplicativo.

III.

Assessoria
Formação e consultoria
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CONCLUSÃO

Nossos desafios podem ser superados e resolvidos diante do Senhor,
conforme sua Palavra, para isso é necessário muita ORAÇÃO, empenho e
dedicação de ambas as partes envolvidas nesse processo. Para que haja
mudanças de paradigmas é necessário um CANAL DE COMUNICAÇÃO
entre as igreja que pode ser feito por meio de um APLICATIVO funcional que
suporte todo o atendimento e disponibilidade dos recursos e materiais sejam
eles em PDF, PPT, VÍDEOS AULAS , PODCAST e até CHATS para
responder aos questionamentos das igrejas.
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