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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.

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.

As fases da vida do PG

As fases da vida do PG

A vida do PG tem fases de maturação pelas quais o nível dos relacionamentos vai
passando a medida que as pessoas se conhecem melhor e interagem de forma mais
franca e profunda.
Basicamente, as fases no ciclo de vida do Pequeno Grupo são quatro:
nascimento, descobrimento, comunhão e multiplicação.
1- Na fase do nascimento o Pequeno Grupo é organizado, o time de liderança é
estabelecido e a visão do PG é expressa. As interações começam as vezes tímidas e
superficiais.
2- Na fase do descobrimento as pessoas, embaladas pelo ambiente informal e
construído com aceitação, começam a se expressar de maneira mais franca e
profunda. Nesta fase a maior sinceridade pode conduzir a conflitos, pois as pessoas se
sentem mais a vontade para confrontar ideias e posições, sempre com respeito, é
claro.
3- A fase da comunhão é o momento em que, depois de mostrarmos com mais
transparência quem somos e como pensamos, conseguimos ir além das diferenças
para nos encontrarmos em um espaço de mutualidade, aceitação, compreensão e
afeto.
4- A fase da multiplicação se dá quando o GP cresce para além de 10 membros, de
forma que já não podemos trabalhar as questões com tanta tranquilidade e
profundidade como antes. Visando assim manter a vitalidade, a intimidade e a
profundidade do PG o mesmo deve iniciar um processo de multiplicação. Ao se
multiplicar, o PG multiplica sua vitalidade pois multiplica sua liderança, abre espaço
para novos visitantes, torna a aprofundar sua comunhão e isso faz com que a rede dos
Pequenos Grupos se fortaleça e cresça cada vez mais.
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