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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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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.
E como o PG pode crescer em seus relacionamentos? O PG poderá crescer
se aplicarmos certas vitaminas ao nosso PG:
1- A primeira vitamina é a ênfase no relacionamento com Deus, na adoração.
Aproveite o momento do PG para orar e buscar a Deus.
2- A segunda vitamina é a ênfase na comunhão, nos relacionamentos
interpessoais. Aproveite para fazer amigos e aprofundar suas relações.
3- A terceira vitamina é a informalidade que cria um ambiente leve.
4- A quarta vitamina é o ensino aplicado, pois nosso desejo é compartilhar sobre
o aspecto mais simples e prática de nossa fé.
5- A quinta vitamina é o cuidado mútuo: aprender a cuida uns dos outros.
6- A sexta vitamina é a inclusão: aprender a incluir as pessoas novas que
chegam e fazer com que se sintam em casa.
7- A sétima vitamina é o serviço: posso servir com meu dom no PG.
8- A oitava e última vitamina é a missão, pois podemos convidar pessoas que
ainda não conhecem a Jesus para nossa casa para que elas possam
descobrir a beleza do Evangelho.
Se o Pequeno Grupo toma regularmente suas vitaminas, cresce forte e se
tornar de fato uma igreja reunida em pequeno grupo, avançando na comunhão, no
amor e na vida cristã.
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