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Preparação

O

que acontece quando você não se prepara?
As coisas que você esperava não acontecerem acontecem – e ocorrem com maior frequência do que as coisas que você esperava acontecerem. A razão é simples: estar despreparado é
algo que o tira da posição. Pergunte às pessoas que
estão sentadas a uma mesa de negociação o que
acontece quando elas estão fora da posição. Pergunte aos atletas o que acontece quando eles estão
fora da posição. Eles perdem. A preparação posiciona as pessoas de forma correta, e é muitas vezes o
que separa os vencedores dos perdedores. Líderes

de PG’s que se preparam bem vivem de acordo com
este lema: “Tudo que começa bem vai bem”.
“A preparação lhe permite usar seu talento.
A preparação é um processo, não um evento.
A preparação precede a oportunidade.
A preparação para o amanhã começa quando
você usa corretamente o hoje.
A preparação requer continuamente uma boa
perspectiva.
A boa preparação leva à ação”.
By Jonh Maxwell

Preencha o cadastro, recorte e entregue ao pastor.

Cadastro de PG´s

Campo: ......................................................................................................................................
Distrito: .............................................. Igreja que frequenta: ....................................................
Nome do PG: ...................................................................... Data início PG: ........./........./.........
Tipo de PG: ( ) Adolescentes

( ) Adulto

( ) Criança

Nome do Líder: ..........................................................................................................................
Endereço do Anfitrião: .............................................................................. CEP: .......................
Bairro: ........................................................Cidade: ................................................ UF: ...........
Fones para contato: (

) .........................................................................................................

E-mail: .......................................................................................................................................
Dia de encontro do PG: ........./........./......... Horário: ...............................................................

Por Carlos Augusto de Andrade Sobrinho - MIPES/UNeB
Adaptado do livro Multiplique Esperança, de Joel Comiskey

O líder de Pequeno Grupo altamente eficaz desenvolve o hábito de preparar o encontro do pequeno grupo. Ele separa tempo e se esforça para estar preparar para
o encontro de uma hora e meia mais importante.

A

preparação não é meu ponto forte, explica
Carlos. Carlos sempre chega ao seu PG de
“paraquedas”. Ele diz que prefere que seu
grupo seja livre e espontâneo”. Ultimamente, a
participação no Pequeno Grupo tem diminuído.
Já faz tempo que ninguém convida um visitante.
Por outro lado, Rafael e sua auxiliar Joana se reúnem todas as quintas-feiras à noite para se preparar para o encontro do PG na sexta-feira. As
duas horas q eles passam orando e preparando
torna o encontro do PG de uma hora e meia um
sucesso. Seu PG tem crescido. Os participantes
aguardam com expectativa o próximo encontro
e não se envergonham em convidar visitantes.
Rafael e Joana aprenderam que um encontro de
PG bem-sucedido não acontece por acaso; ele é
o produto de planejamento, oração e preparo.
O líder de Pequeno Grupo altamente eficaz
desenvolve o hábito de preparar o encontro do
pequeno grupo. Ele separa tempo e se esforça
para estar preparar para o encontro de uma hora
e meia mais importante. Ele sabe que o início da
liderança é saber para onde você está indo. Ele
prepara cada encontro para q saiba para onde o
grupo está indo quando se reúne. O prepara semanal mantém um grupo se movendo na direção
de Deus.
A preparação dá a Deus a oportunidade de
trabalhar…
A preparacão aumenta a confiança e a fé…
A preparação estabelece credibilidade…
A preparação aumenta a qualidade…
A preparação reforça o valor da vida da classe…
A preparação para hoje é o segredo do sucesso amanhã.
By Dave Earley

O que preparar
I - Prepare-se pessoalmente.
O elemento mais importante no preparo é a
preparação pessoal. As áreas necessárias de preparo pessoal giram em torno de diversas questões:
• Existe algum pecado que preciso confessar?
• Estou permitindo que o Espírito Santo domine minha vida?
• Estou disposto a aplicar a Palavra de Deus em
minha vida diária?
• Existe algum relacionamento que preciso
consertar?

II - Prepare a atmosfera
A atmosfera pode motivar ou quebrar a reunião. Existem duas áreas importantes no preparo
da atmosfera para o encontro:
• O Local: deve estar limpo, confortável e espaçoso.

• A música: Dois tipos de música podem ser
úteis no encontro do PG; primeiro, uma música
suave pode ser tocado em quanto as pessoas chegam.

III - Prepare a agenda do encontro
Boas vindas: 10 – 15 minutos
• Saudação na entrada da casa: O alvo aqui
é fazer com que os visitantes se sintam confortáveis e felizes por terem vindo
• Quebra-gelo: A ideia é aumentar o nível de
intimidade no PG.
Adoração: 10 – 15 minutos. Os elementos de
adoração incluem cantar, orar e ações de graça.
Palavra: 30 – 45 minutos. Estudo da lição.
Testemunho: 10 – 30 minutos. 5 elementos
práticos que funcionam
• Orem uns pelos outros;
• Planeje e ore pelas pessoas a serem alcançadas;
• Planeje contatar os ausentes;
• Planeja atividades sociais;
• Promova as atividades da igreja.
Lanche: Promova em cada encontro.

Coisas para você lembrar enquanto
você prepara a agenda da reunião
• Alterne a extensão e método das diversas
partes do encontro, variando-as.
• Faça o encontro fluir naturalmente de uma
parte para outra. Discuta as coisas sem anuncia-las
oficialmente. Você não precisa dizer: “E agora vamos passar para nosso quebra-gelo”.
• Termine a reunião no horário estipulado.

Sugestões para otimizar seu tempo
de preparo
1. Convide seu associado para ajudar no preparo do encontro. Essa é uma excelente maneira
de acompanhá-lo e mentoreá-lo, além de permitir
novas ideias e perspectivas.
2. Estabeleça um tempo para o preparo. Procure definir um horário fixo cada semana para o
preparo da reunião do PG.
3. Se possível use o mesmo local. Supra-o com
as ferramentas de que você precisa

Comunicação eficiente

Vá em frente!

