PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA
INDEPENDENTE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
REDE DE CÉLULA DE ADULTOS E FAMÍLIAS
OS QUATRO E’S
SEMANA 22 – 24 A 29 DE JUNHO
VOCÊ VAI AO GRUPO PEQUENO ou VOCÊ VAI À REUNIÃO DO GRUPO PEQUENO?
A diferença entre as perguntas acima é a diferença na visão sobre o que é um grupo
pequeno. Nós não “vamos ao grupo pequeno”, pois nós somos um grupo pequeno,
portanto nós “vamos à reunião deste grupo pequeno”! Para nós um grupo pequeno é mais
que um programa ou uma atividade na agenda da igreja. Sobre estas reuniões há princípios
básicos que estabelecemos e que precisam ser conhecidos por todos.
Nossas reuniões seguem um formato básico, que é chamado de “4 E’s” (por causa das
inicias de cada um destes momentos), conforme a tabela abaixo:
MOMENTOS DA REUNIÃO
ENCONTRO

EXALTAÇÃO

EDIFICAÇÃO

EVANGELISMO

DINÂMICAS
Perguntas
Dinâmicas
Orações
Testemunhos
Leituras Bíblicas
Músicas
Compartilhamento da Palavra
Leituras Bíblicas
Oração
Motivação
Oração
Ação

VALORES
Nós – Uns aos outros

Nós para Deus

Deus para Nós
Através de Nós
Deus por meio de Nós
aos outros

Sendo este um formato básico, é possível que em algumas reuniões haja variações
intencionais (planejadas antecipadamente) ou espontâneas (percebidas durante a condução da
reunião). O importante é que o líder precisa se preparar com antecedência para a reunião do
grupo pequeno.
Este preparo é baseado no roteiro semanal enviado pela liderança da igreja. Cada aspecto
da reunião precisa ser planejado com muita oração. Este roteiro é uma sugestão, sendo
permitidas mudanças quando o líder achar necessário. Como o objetivo deste roteiro semanal é
também fortalecer a “unidade” da igreja, precisamos tomar o cuidado para que as mudanças
sejam exceção e não uma regra.
Além de falar sobre o formato da reunião é importante também refletirmos sobre como
conduzimos esta reunião. É de vital importância que quem esteja conduzindo a reunião do grupo
pequeno seja um facilitador e não um professor. A diferença entre os dois é a seguinte: um
facilitador leva os membros do grupo pequeno a terem experiências na vida cristã (UNS AOS
OUTROS), um professor leva conhecimento aos membros do grupo (UM AOS OUTROS).
Algumas características de um facilitador estão ligadas ao ambiente e à forma como as pessoas
estão sentadas; à participação das pessoas; ao tempo e direção dos momentos da reunião entre
outras coisas.

