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Encontros Sociais:
Estreite a amizade e interesse
sincero pelos “Amigos do PG”

PLANEJE ATIVIDADES DE
COMUNHÃO DO PEQUENO GRUPO

S

eu Pequeno Grupo provavel-

tros, os problemas enfrentados por

duzia tudo, o plano de oração que

mente começou bem, mas

cada PG podem ser analisados e

tinha por cada membro de seu

já passou por momentos em

em conjunto achar a solução. As-

pequeno grupo, concluíram, ini-

que perdeu o embalo. As pessoas

sim como, as bênçãos e o que tem

cialmente, que tudo estava perfei-

estavam cada vez mais desanima-

dado certo pode ser compartilhado

to. O problema seria então com os

das para virem às reuniões, as par-

a fim de trazer novas ideias ao de-

membros que estavam sendo in-

ticipações foram ficando esporádi-

mais líderes.

fluenciados pelos prazeres munda-

cas. O desânimo foi tomando um a

Voltando ao problema inicial

nos? Foi então que o coordenador

um. Certamente, não foi o primeiro

de evasão e desânimo no PG. Cer-

se deu conta que faltava um item

caso em que isso aconteceu, nem

to líder procurou seu coordenador

importantíssimo e indagou: “Como

será o último, infelizmente. Por isso,

dizendo estar passando por essa

foi a participação do grupo em sua

volto a insistir na importância das

situação. Depois de contar como

última atividade social?” O líder

reuniões periódicas entre coorde-

costumava realizar suas reuniões,

respondeu: “Não temos realizado

nador e líderes. Pois nesses encon-

a maneira espiritual com que con-

atividades sociais”.

O PODER DOS ENCONTROS
SOCIAIS PARA A COMUNHÃO
1. Os

encontros

sociais

au-

para viver bem. “O indivíduo isolado

grupo. E assim, muitos dons po-

mentam a disposição, interesse e

não existe, mesmo quando estamos

dem ser descobertos.

envolvimento do grupo.

sós, os outros nos acompanham in-

2. Encontros

sociais

atraem

Encontros sociais são fundamen-

ternamente”, diz a psicóloga Nelma

tais para estreitar relacionamentos e

Aragon, diretora do Instituto de Psi-

se aprofundar na verdadeira comu-

cologia Social Pichon-Rivière. A satis-

convivemos, familiares, amigos de

nhão, pois eles aumentam a disposi-

fação com as relações interpessoais

trabalho, escola, que nunca parti-

ção, o interesse e o envolvimento do

(convívio social) é determinante para

ciparão de um programa religioso

grupo. A sociabilidade constitui o ser

o bem-estar, pois permeia a vida hu-

se tiverem que ir a uma igreja. Mas

humano do início ao fim de sua vida.

mana em todas as suas fases.

estarão abertos a participar de um

pessoas novas.
Existem

pessoas

com

quem

Relacionar-se com outras pessoas é

Os encontros sociais também

encontro social. Esses encontros são

uma necessidade constante para o

envolvem as pessoas com o poten-

importantes, pois podemos mos-

bem-estar psíquico e também físico.

cial que elas têm e que muitas ve-

trar a essas pessoas que os cristãos

A solidão adoece. O encontro enri-

zes só é revelado nessas ocasiões.

também se divertem. Eles precisam

quece. A vida em grupo possibilita

Como por exemplo, alguém muito

perceber o amor e intimidade que

crescimento, aponta oportunidades,

tímido, que não costuma falar nas

os irmãos em Cristo tem entre si.

consola nos momentos difíceis.

reuniões de estudo da Bíblia, nos

Quando algum amigo mais cético,

Mas nem sempre a convivência é

encontros semanais do PG, tem o

conhece alguns cristãos, é mais fá-

simples. Apesar dos altos e baixos nas

dom de ornamentar e se sentirá

cil seguir para o próximo passo, que

relações interpessoais, o ser huma-

útil ficando responsável por essa

pode ser ir a uma reunião de peque-

no precisa do contato com o outro

tarefa numa confraternização do

no grupo ou mesmo à igreja.

Pesquisas apontam que se pessoas novas
na igreja não encontram pelo menos
sete amigos nas primeiras semanas de
participação, elas não vão permanecer.
Pequenos Grupos e encontros
sociais são a solução para isso.
Use os encontros sociais como
oportunidade de ajudar
novos conversos a fazer
mais
amizades.

3. Encontros sociais permitem

4. Encontros sociais criam oportu-

mais oportunidades para praticar a

nidades para promover o discipulado.

verdadeira comunhão.

Os maiores momentos de Jesus

rar proveito e seja intencional ao organizar essas atividades.
5. Encontros sociais ajudam a vincular pessoas novas ao PG e à igreja.

Comunhão significa compartilhar

com Seus discípulos não ocorreram

juntos. Durante um encontro social

em ambientes formais, mas em am-

Pesquisas apontam que se pes-

bem organizado e criativo, as pessoas

bientes sociais. Nesses ambientes,

soas novas na igreja não encontram

discutem coisas de diferentes áreas

Jesus expôs e comunicou verdades

pelo menos sete amigos nas pri-

de sua vida, que nunca surgem num

profundas. Podemos citar como

meiras semanas de participação,

encontro regular de pequeno grupo.

exemplos:

um casamento (o mi-

elas não vão permanecer. Peque-

O compartilhamento, normalmente,

lagre nas bodas de Caná – Lc 5:29-

nos Grupos e encontros sociais são

começa de maneira superficial, mas

32); numa viagem de barco (Jesus

a solução para isso. Use os encon-

pode aprofundar-se através de en-

acalma a tempestade – Lc 8:22-25);

tros sociais como oportunidade de

contros sociais. Nesses encontros, os

numa refeição festiva (Páscoa – Mt

ajudar novos conversos a fazer mais

membros conseguem ver os outros

26:17-19); entre outros.

amizades. Se eles dependerem de

como “pessoas de verdade”. Jogar

Jesus usava cada oportunidade

conhecer os novos irmãos em Cristo

futebol juntos, passar um dia numa

para discipular seu grupo. Alguns

apenas nos cultos regulares da igre-

praia, fazer um piquenique, permite

líderes perdem oportunidades valio-

ja, não se sustentarão. Pois o am-

que os componentes do PG vejam

sas de discipular seu grupo quando

biente da igreja é mais formal. Não

aspectos do outro que raramente se-

deixam de aproveitar os momentos

pode haver conversas paralelas para

riam vistos nas reuniões comuns.

nos encontros sociais. Aprenda a ti-

não “atrapalhar” a adoração.

SUGESTÕES PARA USAR OS ENCONTROS
SOCIAIS E ATIVIDADES DE COMUNHÃO
DE MANEIRA EFICIENTE
 Pense em gastar tempo juntos.

des do ser humano num mes-

Buscando uma maior intimida-

mo ambiente, as coisas fluem

neje atividades extras todos os

de no PG. Não importa o que

muito positivamente. Faça um

meses, se possível. Lembre se-

vocês façam, desde que façam

encontro sem comida e as pes-

manalmente aos membros acer-

todos juntos.

soas pensarão que se trata ape-

ca dessas atividades. Crie e distri-

 Seja criativo. Não faça sempre

nas de uma reunião. Providen-

bua um calendário de eventos.

a mesma coisa. Realize ativida-

cie um lanche e o encontro se

 Relaxe, divirta-se e desfrute

des de serviço à comunidade;

tornará mais interessante. Use

da presença dos outros. Rela-

outras para unir o grupo; pro-

a influência positiva da comida

cionamentos são desenvolvidos

gramas só para mulheres, ou-

para aprofundar a comunhão.

mais facilmente em ambientes

 Não faça tudo sozinho, delegue.

menos estruturados. Não adoe-

 Use a influência positiva da co-

Sua liderança não é medida pelo

ça por não conseguir que cada

mida. Comer é uma necessida-

que você consegue fazer; mas

detalhe da atividade saia perfei-

de humana. Viver socialmente

pelo que você consegue que

to. Concentre-se em estar com

também! E quando você conse-

seja feito com ajuda dos outros.

as pessoas e desf rutar da pre-

tros só para homens e etc.

gue unir essas duas necessida-

 Planeje com antecedência. Pla-

sença delas.

QUADRO DE PLANEJAMENTO DE
ENCONTROS SOCIAIS
1. Faça uma lista das possíveis atividades de comunhão (encontros sociais). Peça sugestão dos membros do seu PG.
2. Planeje a primeira atividade e procure executá-la com sucesso.
3. Antes de planejar a segunda atividade social, peça novamente a sugestão do grupo.
Pode aparecer uma ideia nova.
4. Organize um calendário provisório com aproximadamente um evento social por mês.
Procure combinar atividades simples com atividades mais complexas.
5. Acrescente ao calendário, o cumprimento do Desafio do Mês, que vem sendo proposto aos pequenos grupos, nas redes sociais da União Nordeste Brasileira (facebook:
adventistasnordeste , Twitter: @uniaonordeste, Instagram: @adventistasnordeste).
6. Encontre uma equipe que se responsabilize pelos encontros sociais ou, talvez, diferentes pessoas para cada evento. Passe a bola para eles e acompanhe-os.
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MIPES – União Nordeste Brasileira
Adaptado do livro:
8 Hábitos do Líder Eficaz de Grupos Pequenos

