
4. Ministério de Pequenos Grupos 
 

Em todas as igrejas, os cultos de 
adoração e pregação, geralmente nos 
domingos, são muitíssimo importantes. A 
alegria do louvor, a pregação da Palavra, a 
consciência que todos têm de serem “um 
só corpo” edificam e fortalecem a igreja. 
Entretanto, na medida em que a igreja 
cresce, vai ficando mais e mais difícil 
preservar a comunhão, as amizades e o 
serviço mútuo. A solução tem sido reuniões 
de Pequenos Grupos durante a semana, 
nas casas ou em qualquer outro lugar onde seja possível fazer um estudo bíblico, 
compartilhar experiências, orar uns pelos outros e por outros assuntos. Estes 
grupos também são chamados Células e Grupos Familiares. São uma outra Marca 
de Qualidade das igrejas que mais crescem no mundo, segundo Christian A. 
Schwarz destacou em seu livro O Desenvolvimento Natural Da Igreja, já citado. Os 
Pequenos Grupos têm base bíblica, como vamos ver. 

O conselho de Jetro

O povo de Deus estava no deserto, acampando aqui e ali, a caminho da Terra 
Prometida. Eram milhares de pessoas. Os que tinham problemas vinham resolvê-
los com Moisés. Naturalmente, havia filas, estresse, murmuração... 

Estando Israel no Sinai, por mais tempo, Jetro, sogro de Moisés, que morava 
em Midiã, ali perto, veio visitá-lo. Viu que aquilo não podia ser feito daquela 
maneira, e deu um sábio conselho ao genro: 

“Não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este 
povo que está contigo; pois isto é pesado demais para ti; tu só não o podes 
fazer.... Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus... põe-nos 
por chefes de mil... de cem... de cinqüenta... de dez; para que julguem este 
povo em todo tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena 
eles mesmos julgarão; será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga 
contigo” (Êx 18.17-22). 

O conselho simples e sábio de Jetro foi para Moisés dividir a responsabilidade 
de cuidar do povo de Deus com homens crentes, capazes de atender às 
necessidades pessoais de toda aquela gente. Na verdade, Jetro sugeriu a Moisés 
que montasse uma estrutura de grupos, conforme a capacidade de cada 
coordenador ou líder. Este conselho pode ser aplicado à igreja, o novo Israel de 
Deus. As necessidades dos membros, congregados e visitantes de uma igreja local 
são atendidas mais prontamente e mais completamente quando a igreja adota a 
estrutura de Pequenos Grupos.  



Jesus e seus discípulos

Jesus começou seu ministério terreno formando um Pequeno Grupo: “Designou 
doze para estarem com ele e para os enviar a pregar” (Mc 3.13-14). Esta foi a 
estratégia de Jesus para implantar sua igreja no mundo! Ele ministrou às multidões 
também, mas gastou mais tempo com os Doze e mais umas poucas pessoas. Seu 
modelo de ministério é uma prova de que Pequenos Grupos são extremamente 
úteis no processo de edificação da igreja e evangelização do mundo.  

O exemplo da igreja primitiva

O grupo de Jesus tornou-se modelo e inspiração para a igreja do Novo 
Testamento. Os crentes do primeiro século cultuavam, estudavam as Escrituras, 
oravam e evangelizavam “no templo e de casa em casa.” Veja estas passagens: 

a) “Todos os que creram estavam juntos... Perseveravam unânimes no templo, 
partiam pão de casa em casa...” (At 2.42-47). 

b) “E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e 
de pregar Jesus, o Cristo” (At 5.42). 

c) Paulo disse que pregava e ensinava “publicamente e de casa em casa” (At 
20.20). Em suas epístolas, ele enviou saudações às igrejas que se reuniam 
em casas (Rm 16.5; I Co 16.9; Cl 4.15; Fm 1.2). 

Oportunidade para amar e servir

Como dito acima, no templo, com o povão reunido,  adoramos e ouvimos 
sermões, tendo uma forte consciência corporativa e acentuado desejo de aprender. 
Todavia, nos Pequenos Grupos (PG), nos lares, podemos nos conhecer melhor, 
participar de um estudo com troca de ideias e perguntas, e podemos mais 
facilmente e profundamente amar uns aos outros (Jo 13.34), mostrar consideração, 
encorajar e admoestar uns aos outros (Hb 10.24-25), instruir e aconselhar uns aos 
outros (Cl 3.16), levar as cargas uns dos outros (Gl 6.2), etc. Além disso, é bem 
mais fácil levar um visitante amigo a uma reunião dessas, numa casa do que num 
cult no templo. Aliás, este é um dos grandes propósitos dos PG.  

Obviamente, a bem da sã doutrina e unidade da igreja, os líderes e mestres dos 
PG precisam ser apegados à Palavra, zelosos da sã doutrina e ter uma vida 
pessoal e familiar coerente com o que ensina. O pastor ou pastores da igreja 
precisam treinar os Líderes e Mestres dos PG, e receber deles algum tipo de 
relatório periódico. Há muitos livros e cursos de treinamento de líderes de 
Pequenos Grupos.

________________________



Algumas sugestões

1. Grupos espontâneos. Pequenos Grupos começam espontaneamente quando um membro da 
igreja, em acordo com o Pastor, convida alguns irmãos para se reunirem em sua casa para um 
tempo de estudo bíblico, compartilhamento e oração. Quando o líder ou participamos 
compartilham com a igreja sua experiência, isto encoraja a formação de outros PG. 

2. Implantação do Ministério de Pequenos Grupos na igreja. Em algumas igrejas, o Pastor 
ministra uma pequena série de sermões ou palestras sobre a importância desse ministério e 
como deve funcionar; escolhe e treina alguns líderes e, tendo em mãos o rol de membros da 
igreja, forma alguns grupos Como sugestão, sem imposição!). Os participantes de cada grupo 
podem ser escolhidos com base na proximidade geográfica (o que facilita muito o 
deslocamento), por faixa etária (o que facilita a comunicação) ou por afinidade (PG de 
Universitários, PG de Casais Jovens, PG de Idosos, etc.). Então, em culto solene, o Pastor 
apresenta e consagra os líderes dos PG, anuncia dia, hora e local em que cada PG vai se 
reunir, e pede as orações da Igreja por este Ministério. Pode ser motivador e prático fixar, em 
lugar estratégico no templo, um mapa da cidade ou do bairro com a localização de cada PG 
(desenhos de casinhas fixadas no mapa).

3. Alimento espiritual com alimento material.

a) O Pastor titular ou seu auxiliar precisa ser um entusiasta desse Ministério e reunir-se 
periodicamente com os líderes dos PG. O Pastor fornece ou indica ou se informa sobre o 
conteúdo geral do que está sendo estudado nos PG. Vivenciei situações delicadas em 
que um PG seguiu uma linha doutrinária e praticas estranhas à sã doutrina e ameaçou 
dividir a igreja.

b) Servir refeições (mais leves, de preferência) antes do 
estudo bíblico, compartilhamentos e orações é 
sempre prazeroso e ajuda na comunhão. Aliás, o 
objetivo não é propriamente alimentar, matar a fome, 
mas fortalecer a comunhão em torno da mesa. 
Mesmo assim, é preciso "ficar de olho no relógio", 
não demorar demais com a refeição, com prejuízo 
para o estudo bíblico e os compartilhamentos.

c) Mais provavelmente, o hospedeiro (geralmente o 
líder do grupo) não poderá arcar sozinho e sempre 
com o preparo e custos dessas refeições. Sem constrangimentos, pode-se combinar 
cada um trazer de casa o que se planejou para a refeição; e no fim da reunião, todos 
devem ajudar na limpeza e arrumação. Ver At 2.46; I Co 11.20-22. 
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