
INTEGRAÇÃO: 
UMA EXPERIÊNCIA PARA CRESCER

Integração é um 
substantivo feminino 

com origem no 
latim integrare, que 

significa o ato ou efeito 
de integrar ou tornar 

inteiro. Integração é 
também sinônimo de 
assimilação e reunião.

É um termo frequente 
usado no âmbito da 
pedagogia, sendo que 

mesmo nesta área, pode ser 
usado em contextos bem dis-
tintos. Pode remeter para a 
introdução acompanhada de 
um aluno com deficiências 
ou dificuldades de aprendi-
zagem em uma turma. Tam-
bém pode remeter para a 
adaptação de um aluno na 
sua vida escolar. Um aluno 
bem integrado no contexto 
escolar (tanto no âmbito da 

aprendizagem como dos re-
lacionamentos com os seus 
colegas), provavelmente ob-
terá melhores resultados. Por 
esse motivo, a integração é 
um assunto essencial, e fre-
quentemente instituições 
escolares e organizações de 
alunos criam atividades de 
integração.

A integração também 
pode e deve ocorrer no con-
texto profissional, sendo que 
para um funcionário recente-
mente contratado, a integra-

ção na empresa é essencial 
para que seja bem-sucedido 
na sua tarefa. É importante 
ser integrado na função de-
sempenhada, mas também 
ser integrado na sua equipe, 
para que conheça melhor os 
seus colegas. Com esse obje-
tivo, muitas empresas orga-
nizam eventos ou retiros de 
“team building”, com o objeti-
vo de fortalecer laços entre os 
colegas da mesma empresa.

No âmbito da sociologia, 
a integração social consiste 
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no processo de introdução de indivíduos ou 
grupos em contextos sociais maiores, com pa-
drões e normais mais gerais. Quanto maior for 
a integração dentro de uma sociedade, maior 
será o nível de concordância entre os seus 
membros e maior será a estabilidade social na 
comunidade. Apesar de ser um conceito posi-
tivo, em alguns casos, quando ocorre uma in-
tegração total, é comum haver uma lentidão 
em processos dinâmicos sociais e por vezes 
uma inaptidão de mudar e se adaptar a acon-
tecimentos e fenômenos novos.

A igreja adventista do sétimo dia, na Amé-
rica do Sul, com a intenção de tornar mais 
efetivo o pastoreio dos membros e com a in-
tenção de dinamizar a Escola Sabatina propôs, 
depois de alguns fóruns realizados entre os 
anos de 2007 e 2013, a integração das estru-
turas Pequenos Grupos e Unidades de Ação. 
No IV fórum, realizado em Brasília, em 2013, foi 
redigido um documento que reproduzimos 
alguns trechos a seguir e onde claramente se 
define a intenção de integrar essas duas gran-
des forças para o crescimento integral e sau-
dável da igreja:

Integração das Estruturas da Igreja, envolvendo:
a. Planejamento da igreja local.
b. Pequenos Grupos e Unidades de Ação.
c. Pequenos Grupos e departamentos. 

Critérios para a integração
1. A liderança do pastor é fundamental no 

processo de integração. O pastor deve conhe-
cer o processo e acompanhar a integração da 
integração das estruturas.

2. O protótipo é uma estratégia de capaci-
tação, necessária à integração. Com o objetivo 
de preparar líderes para pastorear o PG / Uni-
dade de Ação.

3. O professor da Escola Sabatina não ne-
cessariamente deve ser o líder do PG ou o líder 
do PG deve ser professor da unidade de ação. 
Os dons espirituais devem ser considerados e 
valorizados.

4. A diretoria da Escola Sabatina e a lide-
rança dos PGs devem coordenar o processo 
de integração e trabalhar harmonicamente 
para que o mesmo ocorra com êxito.

5. De preferência, a afinidade e a geogra-
fia devem ser consideradas para a integração.

Objetivo da Integração:
1. Concentrar os esforços.
2. Alinhar sistemas.
3. Diminuir as atividades. 
4. Simplificar as ações. 
5. Favorecer a comunhão.
6. Monitorar o desenvolvimento.

Concorrência ou parceria? 
Observando com atenção, pode-se perce-

ber que as duas estruturas possuem muitos 
pontos em comum. Ambas tratam de uma 
reunião onde há estudo da Bíblia, confrater-
nização, testemunho, momento de oração e 
ação missionária. Outra semelhança aparente 
que pode ser citada é que as duas estruturas 
contribuem para a formação de discípulos 
comprometidos: Na Escola Sabatina, o profes-
sor ajuda ao recém batizado nesse processo; 
no Pequeno Grupo, o líder o também o faz. Em 
ambos os casos também se promove frentes 
missionárias como duplas missionárias, evan-
gelismos, classes bíblicas e oração intercesso-
ra.  As duas promovem unidade. No caso da 



Escola Sabatina, unidade local e mundial atra-
vés da lição, do informativo missionário e das 
ofertas para as missões mundiais; já o pequeno 
Grupo, promove a unidade interna da igreja. O 
que basicamente podemos tomar como dife-
rença é que uma tem maior atuação no tem-
plo (Escola Sabatina) e a outra nos lares (PGs). 
Pode-se verificar que semanalmente há duas 
estruturas semelhantes atuando na igreja com 
as mesmas pessoas. Porém os membros que 
fazem parte dela estão sentando com algumas 
pessoas durante a semana (no PG) e com ou-
tras no sábado (Unidade de Ação).

Silvia Cristina Scholtus, doutora em teolo-
gia na Universidade Adventista Del Plata, cita 
alguns impactos positivos que os PGs causa-
ram na igreja, entre eles o grande avanço de 
diferentes departamentos e ministérios que 
precisaram ser criados como resultado do for-
te crescimento interno e evangelização; diz 
também que tornou-se possível prestar aten-
dimento mais próximo, especialmente das 
famílias mais isoladas; acrescenta ainda que 
as reuniões fortaleceram o crescimento espi-
ritual e tornaram mais acessíveis a preparação 
das pessoas para a propagação da mensagem 
profética e ainda facilitou o evangelismo inter-
no e externo de acordo com as necessidades e 
funções a serem realizadas.

A integração da unidade de ação com os 
pequenos grupos deve ser feita da maneira 
que mais se ajusta a realidade de cada igreja. 
Deve-se levar em consideração a geografia (ir-
mãos que moram próximos), os laços de ami-
zade e suas afinidades.

Vantagens da Integração
Maior tempo para estudo da lição - Com 

a unificação das duas estruturas, uma vez que 
o grupo já se reuniu na sexta-feira à noite (ou 
em qualquer outro dia da semana estabeleci-
do para a reunião de PG) o tempo do estudo 
da lição da escola sabatina pode ser otimizado, 
pois os membros do grupo já fizeram seu mo-
mento de confraternização, pedidos e agrade-
cimentos no PG. Deixando para o momento 
da unidade de ação apenas algum pedido es-
pecial, ou alguém que não esteve no encontro 
semanal, sobrando mais tempo para o estudo.

Pastoreio mais efetivo – Espera-se do pro-
fessor da unidade de ação e do líder de PG um 
trabalho de pastoreio do seu grupo, através de 
um sistema de visitação e acompanhamento 
espiritual dos membros. A integração torna 
isso mais efetivo, diminuindo as arestas e des-
culpas quando o trabalho não é realizado por-
que um (professor) esperou pelo outro (líder) 
ou vice-versa, ou seja, as responsabilidades 

“As unidades de ação da escola 
sabatina, assim como a divi-

são em grupo nas campais e os 
encontros de estudo da Bíblia 

nos lares, estavam, nos tempos 
dos pioneiros, exatamente fun-

damentados no que chama-
mos hoje de pequenos grupos. 
Isso significa que as unidades 

de ação foram elaboradas para 
suprir a mesma demanda que é 

exigida pelos PGs hoje. Com base 
nisto, pode-se inferir que os PGs 
não deveriam ser um concorren-
te da unidade de ação, mas ela 

mesma em uma única unidade. 
Embora os nomes sejam diferen-

tes, na realidade, a unidade de 
ação é no mais alto grau um pe-
queno grupo. Isso significa dizer 
que enquanto permanecerem 
separados teremos na prática e 
na filosofia dois pequenos gru-
pos distintos funcionando para-

lelamente na igreja.” 
(Pr. Gilberto Theiss)



não podem ser negligenciadas pois se tem 
bem definido quais pessoas fazem parte do 
pequeno rebanho do líder.

Engajamento nas atividades da igreja - 
Faz parte da filosofia dos pequenos grupos, 
que em sua organização sejam realizados pla-
nejamentos trimestrais de suas atividades (so-
ciais, evangelísticas, de crescimento espiritual 
e etc.) O grupo encontrando-se duas vezes na 
semana, torna mais fácil a execução dessas 
atividades, bem como o engajamento nas ati-
vidades e projetos maiores, a nível de igreja.

Senso de comunidade - Especialistas en-
tendem que é preciso mais do que um en-
contro semanal para criação de uma comu-
nidade. A valiosa contribuição dos Pequenos 
Grupos é a vida em comunidade, pois o tempo 
que passamos juntos na classe da Escola Sa-
batina é insuficiente para aprofundar os rela-
cionamentos da irmandade. Assim sendo, se 
a Unidade da Escola Sabatina estiver integra-
da ao PG, teremos esse valioso ingrediente, já 
que acontecerão pelo menos dois encontros 
na semana proporcionando a condição dos 
membros sentarem juntos, orarem e traba-
lharem em prol dos amigos. “Seu sucesso não 
dependerá tanto de seu conhecimento e rea-
lizações, quanto de sua habilidade de encon-
trar um caminho de acesso ao coração. Ao se 
tornar mais social e se aproximar das pessoas, 
você pode dispor os pensamentos delas mais 
facilmente do que através do discurso mais 
competente. ”  (Obreiros Evangélicos, 193.)

Facilita o discipulado – “A integração des-
sas duas estruturas escola sabatina e peque-
nos grupos é uma excelente proposta para 
alcançar o aspecto congregacional e comuni-
tário do discipulado e ainda motivar os mem-
bros da igreja a se envolverem com o nível 
pessoal na tarefa de fazer discípulos para o rei-
no de Deus. ” (Pr. Everon Donato, DSA) 

Como realizar essa integração?
1. O pastor e o ancião da igreja são pesso-

as-chave nesse processo. Esse projeto deve es-
tar bem claro na mente dos líderes da igreja. 
Deve ter a participação dos líderes do Ministé-
rio Pessoal, da Escola Sabatina e do coordena-
dor de PGs.

2. Conscientização dos demais oficiais e 
membros da igreja, mostrando as vantagens da 
integração.

3. Escolher para dar o ponta pé inicial nos 
pequenos grupos já estabelecidos, que funcio-
nem bem há muito tempo, ou seja, que estão 
consolidados e cujos membros tenham um re-
lacionamento mais maduro para se tornarem 
unidades de ação. Esses pequenos grupos fun-
cionariam como modelos, para que se torne vi-
sível a integração e outros queiram vivenciá-la.

4. Coordenar com a direção da escola sa-
batina a reestruturação e redistribuição dos 
membros da igreja.

5. Cada UA passa a adotar o nome do PG 
ao qual pertencem seus membros e não mais 
os números que as identificavam.



6. Capacitar os líderes e professores atra-
vés de protótipos, para que a integração seja 
saudável, eficiente e eficaz.

7. Marque uma data para a integração 
acontecer e realize um programa especial, es-
piritual e marcante para firmar esse momento 
de mudança na estrutura da igreja.

8. Manter um sistema de gerenciamento 
ativo. Há uma máxima em liderança que afir-
ma: “ O que não pode ser mensurado, não pode 
ser melhorado. ” A ideia é o líder avaliar o cres-
cimento espiritual dos membros do seu grupo 
nas atividades da comunhão, relacionamento e 
missão. O líder passa esse diagnóstico ao coor-
denador de PGs de sua igreja, que por sua vez, 
transmite ao pastor distrital, para que juntos 
avaliem medidas a serem tomadas para reparar 
os pontos onde se faz necessário melhorar.

1. A integração pode partir das UA para 
os PGs? Sim. Porém a prática tem mostrado 
que as unidades de ação são formadas sem 
muitos critérios (em boa parte das igrejas), ou 
seja, as pessoas sentam juntas por causa de 
um ventilador, ou mesmo para fugir (ou ficar 
mais perto) de um ar condicionado, ou pra fi-
car mais longe das caixas de som e etc. Sendo 
assim, quando há um movimento para as ca-
sas, os membros se esquivam porque não foi 
levado em consideração duas características 
principais na formação do PG: a afinidade e/
ou geografia (membros morarem próximo).

2. Ao nascer um novo pequeno grupo, o 
programa protótipo já deve considerar natu-
ralmente a integração de ambas as estruturas 
desde o início.

3. Os membros que por causa da idade 
precisam estar em suas respectivas unidades 
de ação, a exemplo dos adolescentes e jovens, 
participam dos momentos de confraternização 
e testemunho no seu PG, na reunião semanal, 
ou pode ser lançado o desafio de se fazer um 
Pequeno Grupo também de cada faixa etária.
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Pr. Carlos Augusto de Andrade Sobrinho
Ministério Pessoal UNeB

“Toda mudança requer esforço e 
gera desconforto. ” (Diego Michel). 

Pois age diretamente na zona 
de conforto das pessoas. Natu-

ralmente o ser humano gosta de 
continuidades, mesmo aqueles 
que dizem não gostar de rotina 

apresentam uma certa resistência 
a mudanças. Porém, não duvide: 
A integração dessas estruturas 

contribuirá, de forma extraordiná-
ria, para o crescimento espiritual 

dos membros da Igreja.” 
“A formação de pequenos grupos 

como base de esforço cristão, 
foi-me apresentada por Aque-
le que não pode errar. Se há na 
igreja grande número de mem-
bros, convém que se organizem 
em pequenos grupos a fim de 
trabalhar, não somente pelos 

membros da própria igreja, mas 
também pelos incrédulos.“ (Tes-

temunhos Seletos V.3, p.57)

Importante!


