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“A formação de pequenos gru-
pos como base de esforço cristão, 
foi-me apresentada por Aquele 
que não pode errar. Se há na igre-
ja grande número de membros, 
convém que se organizem em pe-
quenos grupos a fim de trabalhar, 
não somente pelos membros da 
própria igreja, mas também pelos 
incrédulos. Se num lugar houver 
apenas dois ou três que conheçam 
a verdade, organizem-se num gru-
po de obreiros. Mantenham indis-

solúvel seu laço de união, apegan-
do-se uns aos outros com amor 
e unidade, animando-se mutua-
mente para avançar, adquirindo 
cada qual ânimo e força do auxílio 
dos outros.” Ellen G. White, Teste-
munhos Seletos 3:84.

“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.

I. Por que usar os Pequenos 
Grupos como base para conse-
guir Estudos Bíblicos?

1. Complementaridade dos Dons
Nem todos sabem ou consegui-

rão aprender como dar estudos bíbli-
cos, mas todos têm um dom espiri-
tual que deve ser utilizado para levar 
pessoas a Jesus. Os Pequenos Gru-
pos estimulam e auxiliam que um 
membro complemente o dom es-
piritual do outro através das muitas 
estratégias evangelísticas utilizadas.

“Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns 
gregos; estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da 
Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo 
a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus.”  João 12:20-22.

Estratégias para Estudar a Bíblia e Discipular 
Pessoas através dos Pequenos Grupos



2. Conquistam a amizade
A reunião normal (sexta a noite) 

e todas as demais atividades do Pe-
queno Grupo tem como ponto forte 
e ênfase, o relacionamento e a comu-
nhão. Ao desenvolver esse relaciona-
mento entre os membros da igreja e 
os amigos do PG, as portas (e o cora-
ção), para oferecem estudos bíblicos 
se abrirão com maior facilidade.

3. Atendem as Necessidades 
(Ministérios)

Quando o Pequeno Grupo aten-
de às necessidades da comunidade 
em que está inserido, ele se torna 
relevante para aquela comunidade, 
facilitando assim o contato para es-
tudar a Bíblia com todos que fazem 
parte da comunidade. Não devemos 
dar meramente o pão material, mas 
principalmente o pão espiritual.

4. Desenvolvem os dons dos 
membros

À medida que os dons se com-
plementam eles também podem 
ser desenvolvidos. Deve-se sim-
plesmente utilizar os dons e com o 
passar do tempo muitos dons serão 

multiplicados pelos membros dos 
PGs. Esse é um princípio bíblico que 
certamente precisa ser vivenciado 
em cada PG.

5. Discipulam os novos crentes
Utilizando esse estilo de vida dis-

cipulador, o Pequeno Grupo certa-
mente alcançará novos conversos 
que também passarão a ter o mes-
mo estilo de vida do PG. E assim 
acontecerá esse “círculo virtuoso” de 
serviço e salvação, em outras pala-
vras: DISCIPULADO.

II. Como Conseguir pessoas 
para Estudar a Bíblia através 
dos PGs?

1. Duplas Missionárias
a) As Duplas podem realizar pes-

quisas na região do PG para conse-
guir novas pessoas para o estudar a 
Bíblia.

b) Distribuição de livros Missioná-
rios: No Impacto Esperança, cada li-
vro entregue pode ser um estudo bí-
blico em potencial. Alguns dias após 
a entrega do livro a Dupla Missio-
nária pode retornar para fazer uma 

pesquisa especial sobre o livro e 
oferecer um estudo bíblico.

2. Classe Bíblica do Pe-
queno Grupo

O Pequeno Grupo pode 
ter uma reunião extra de 

Classe Bíblica para estu-
dar a Bíblia com as pes-

soas que já visitam o 
PG (amigos do PG), 

e também com 
aquelas que acei-

taram o estudo 
Bíblico através 

da pesquisa. 
Quando a 

Dupla Missionária não consegue 
dar o estudo bíblico no lar dos in-
teressados que foram contatados 
pelos Ministérios desenvolvidos 
pelo PG, pode encaminhá-los para 
a Classe Bíblica.

3. Ministérios
Os Pequenos Grupos devem 

atender as necessidades das pes-
soas através de um Ministério de-
senvolvido por seus membros. Esse 
atendimento vai desde as necessida-
des percebidas até as necessidades 
espirituais. Por isso, todo ministério 
precisar levar cada pessoa atendida 
a um estudo bíblico que pode ser 
dado na atividade do Ministério, na 
Classe Bíblica do Pequeno Grupo ou 
por uma Dupla Missionária.

III. O que eu preciso fazer agora?
Na próxima reunião do seu Pe-

queno Grupo você deverá definir:
1.  As Duplas Missionárias e um 

dia para realização de pesquisas de 
opinião.

2.  O dia e local da Classe Bíblica 
do PG.

3.  Qual Ministério se PG irá de-
senvolver.

4.  Marcar uma reunião do PG 
por mês para relatórios da Classe Bí-
blica, das Duplas Missionárias e do 
Ministério (acompanhamento/pres-
tação de contas).
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