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ESTRATÉGIAS DE
EVANGELISMO PARA OS PG’s
Não há lugar melhor para se desenvolver o evangelismo em todas
as suas formas do que na vida em
comunidade, no ambiente do PG.
Podemos chegar a essa conclusão
baseados nas palavras inspiradas
de Ellen G. White e também nos
estudos de especialistas em crescimento de igrejas:
“Se há na igreja grande número
de membros, convém que se organizem em pequenos grupos a fim de
trabalhar, não somente pelos membros da própria igreja, mas também
pelos incrédulos.” (EGW, Testemunhos Seletos, 3, p. 84).
“Uma comunidade atenciosa em
que os membros ministram uns aos
outros é, por si só, um instrumento
evangelístico.” (Russell Burril, Como
Reavivar a Igreja no Século 21).
“Uma das melhores maneiras
pelas quais se pode cumprir a tarefa da evangelização da comunidade, é através dos pequenos grupos.” (Warne Vyhmeister, A Missão
da Igreja Adventista).
“Eu creio que a melhor maneira de estabelecer um ministério de
pequenos grupos em uma igreja
local é colocar em prática um programa de evangelismo que envolva pequenos grupos, semanas de
colheita, seminários, etc.” (Kurt W
Johnson, Pequenos Grupos Para o
Tempo do Fim, pág. 159)

O Evangelismo no PG pode acontecer de duas formas naturais:
 Evangelismo Pessoal - Duplas Missionárias e Ministérios individuais
 Evangelismo Público - Classes Bíblicas, Séries de Conferências Públicas,
Ministério do PG.

 Escolher e exercer um ministério
que atenda a comunidade com visão
Evangelística.
 Estabelecer uma reunião evangelística no PG.
 Estabelecer uma reunião semanal
na Igreja para os PGs. (Evangelística)

Para que isso aconteça é necessário
que exista no PG um estilo de vida evangelístico, onde cada membro sonhe com
o crescimento e multiplicação do PG e a
expansão do Reino de Deus.

2. Promover arrancadas evangelísticas
no PG
Abril- Semana Santa.
Junho - Semana de Colheita.
Agosto/Setembro - Primavera.
Novembro- Semana de Colheita.

Como Criar uma Visão Permanente
de Evangelismo no PG?
1. Ter estratégias permanentes de
evangelismo no PG
 Dividir o PG em duplas missionárias com território específico.

3. Estabelecer alvos para todos os níveis
 Alvos para Duplas
 Alvos para os Ministérios (de atendimento e de Batismos)
 Alvos para o PG.

4. Estabelecer programas sociais e de
oração.
Nesses encontros extras o PG poderá exercer fortemente seu ministério de
atendimento a comunidade, porém com
um foco Evangelístico - isso pode ser
evidenciado quando cada pessoa da comunidade é atendida pelo ministério e
imediatamente é convidada para os projetos Evangelísticos ou a lista de pessoas
atendidas pelo ministério/oração é visitada por duplas missionárias que fazem o
convite para as reuniões evangelísticas
ou para estudar a Bíblia.
O sistema precisa ser cíclico e contínuo. As Duplas Missionárias e/ou ministério que estudam a Bíblia com interessados,
os convidam para as reuniões do PG (reuniões sociais, espirituais e evangelísticas),
os interessados tomam a decisão por Cristo, são inseridos em uma Dupla Missionária e/ou ministério e o Ciclo se reinicia.
“Os pequenos grupos fornecerão pessoas para o evangelismo público levar a
decisões por Cristo; e o evangelismo público fornecerá pessoas para os pequenos
grupos acompanhar e discipular.” (Burril)
Desta forma o PG terá sempre um
sistema de retroalimentação de interessados para desenvolver o evangelismo
(Público e/ou Pessoal).
Por que os Pequenos Grupos dão
certo no evangelismo?
1. Promovem o Trabalho em Equipe
Utilizando o ministério dos dons espirituais.
2. São uma Ponte para os Tímidos
A vida em comunidade aproxima e dá
segurança aos tímidos para que desenvolvam seus dons.
3. São Pessoais e Informais
Não há como se esconder onde não há
multidão. O evangelismo em PG, sempre trará o aspecto da pessoalidade no tratamento.
4. Têm Participação Máxima
Quanto menor o grupo, maior será a
necessidade de participação máxima.
5. São Flexíveis
A informalidade do ambiente do PG,
facilita a flexibilidade do programa, participação etc.

6. Fazem Evangelismo Localizado
Alcança exatamente a geografia do PG.
7. O Testemunho é Natural
Uma comunidade atenciosa em que
os membros ministram uns aos outros e,
por si só́, um instrumento evangelístico.
(Russell Burril)
8. Nutre Espiritualmente os Membros
do PG
O próprio pequeno grupo deve ser um
lugar de atividade evangelística. Pequenos grupos que só alimentam a si mesmos e falham em alcançar outros, morrerão. Grupos que focalizam somente a
nutrição produzem religiosos fracos.
“As pessoas são mais bem nutridas no
processo de alcançar os outros. Nutrição
não pode ser separada de evangelismo,
nem pode o evangelismo ser separado da
nutrição.” (Burril)
9. Multiplicam Líderes
“O modelo do Novo Testamento indica que é melhor fazer discípulos quando
estes estão em relacionamento com outros discípulos, o que indica que o ideal
seria que todos os novos discípulos fizessem parte de um pequeno grupo e que
todo pequeno grupo consistisse tanto de
crentes quanto de incrédulos.” (Burril)
10. São Fortes nas Amizades
O PG é um local onde as amizades se
desenvolvem de forma natural. Esse clima relacional facilita a interação entre os
membros do PG que serão estimulados a
contribuírem através de seus dons espirituais no evangelismo. Isso aumentará
o envolvimento do PG no evangelismo e
ainda criará uma atmosfera positiva para
receber os novos membros alcançados
pelo evangelismo em PGs.
Planejando o Evangelismo do
Pequeno Grupo
1. Metas
Alvos de Pessoas Envolvidas
Alvos de Batismo – cada pequeno grupo deve ter o seu alvo de batismo.
2. Estratégias
Semeadura
Organizar os membros em Duplas e/
ou Ministérios.
 Visitam amigos, vizinhos e parentes, atendem as necessidades da comunidade.

 Estudam a Bíblia e oram.
 Distribuem folhetos e convites
 Convidam para as reuniões do
evangelismo.
A colheita será um sucesso, se houver boa semeadura. Ninguém colhe sem
ter plantado. Um aspecto importante é
envolver todos do Pequeno Grupo na semeadura.
Colheita
 Nas Igrejas ou Auditório maiores.
Os pequenos grupos levam interessados para as conferências públicas na
igreja ou no auditório.
 No Pequeno Grupo
Evangelismo nos moldes de uma Classe Bíblica. Período intensivo – 15 a 30 dias.
 Os Batismos
Não existe colheita sem batismo.
Não pode haver batismo sem apelo.
Batismo é festa espiritual – pode ser
realizado na Igreja ou mesmo no PG.

Pr. Cleber Aragão
Secretário e MIPES - Missão Nordeste

Fontes:
Russel Burril, Como Reavivar a Igreja do Século 21
Ellen G. White, Testemunhos Seletos, Vol. 3.
Warne Vyhmeister, A Missão da Igreja Adventista
Kurt W Johnson, Pequenos Grupos Para o Tempo
do Fim

