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O Pequeno Grupo tem o propósito de cultivar um ambiente de relacionamentos
informais, profundos, íntimos, no qual possamos nos conectar a Deus, nos conectar ao
outro e conectar pessoas ao Evangelho.
A grande marca do PG é a qualidade dos relacionamentos e das interações 1 e
para alcançar esse objetivo o PG reúne cerca 10 membros com o objetivo de
compartilhar o que o Senhor tem feito em nossas vidas.
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Podemos começar dizendo o que o PG não é:
1- O PG não é um encontro de Grande Grupo, que possui um pregador que fala
e as demais pessoas que ouvem.
2- O PG não é um encontro de ensino que possui um professor que ensina
novos conteúdos e ideias. O encontro não é centrado em discutir ideias ou
conceitos, sejam eles teológicos ou quaisquer outros.
3- O PG não é centrado em discussões teóricas, mas práticas e relacionadas
com a vivência diária da fé cristã.
Agora sim, podemos dizer o que o PG é: O pequeno grupo é um grupo de 8 a
12 pessoas que se encontra semanalmente com ênfase nos relacionamentos em um
ambiente informal no qual adoramos o Eterno, compartilhamos sobre a sua Palavra e
sobre a nossa vida, cuidamos uns dos outros, desenvolvemos e utilizamos nossos
dons, oramos uns pelos outros, compartilhamos o Evangelho com os de fora,
desenvolvemos amizades e crescemos juntos como discípulos.
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1- Todo membro do PG tem direito a palavra.
2- No PG sou desafiado a compartilhar sobre mim mesmo.
3- No PG não criticamos, julgamos ou “montamos” na fala do outro.
4- O PG é um espaço de compartilhamento, aceitação e cuidado de uns para com os
outros.
5- O que um membro do PG compartilha no encontro é sagrado.
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A vida do PG, seus valores e seus alvos
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