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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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Quando o PG avança a ponto de multiplicar é por que o mesmo foi vitorioso em sua
missão de incluir, abençoar e edificar vidas. No entanto, sabemos que para um PG
vencer, precisamos tomar cuidado com alguns perigos e evitar armadilhas. E quais são
estes perigos que precisamos evitar?
1- O perigo de transformar o PG em um GG, ou seja: deixar o PG crescer tanto a ponto
de perder a intimidade, de forma que o encontro seja uma reunião de grande grupo. Se
o PG crescer muito, perderemos a chance de ouvir uns aos outros com tempo e amor.
2- O perigo de imitar um GG, ou seja: mesmo reunidos em PG acabamos reproduzindo
uma dinâmica na qual o líder ou outro membro prega e os demais ouvem, sem haver
um espaço no qual a vida é compartilhada e a palavra é franqueada a todos.
3- O perigo do PG se tornar um pequeno grupo de debate de ideias. O
compartilhamento do PG não é a hora de debatermos conceitos, opiniões nossas
sobre um assunto ou conceitos e nos perdermos em debates, mas é o momento no
qual compartilhamos sobre como temos vivido e como praticamos a nossa fé.
4- O perigo da fala de algum irmão que foi feita com sinceridade ser banalizada no PG
ou tirada daquele contexto da forma errada. Como vimos nas regras, o que
compartilhamos no PG é sagrado e sem a confiança para nos abrirmos em
sinceridade, o PG se torna um espaço árido e sem vida.
5- Por fim, devemos evitar a armadilha de esvaziar a liderança do Líder do PG. O Líder
do PG dedica seu tempo para estruturar os encontros, servir os irmãos e abençoar
vidas e devemos honrá-lo como o cuidador do nosso PG. O Líder tem o papel de
moderar as falas e não permitir que montemos na fala do outro ou tornemos o PG em
um local de debate de opiniões. Honre seu Líder, pois isso é bíblico e é também honrar
a Deus.
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