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MULTIPLICAÇÃO DO GA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

O Grupo de Amigos (GA) é um grupo de pessoas que se reúne semanalmente com o objetivo principal de 

enturmar e cuidar uns dos outros. O objetivo final do grupo é o crescimento e a multiplicação em novos 

grupos.  Seguem alguns princípios de multiplicação: 

 

1.Multiplicação é um princípio bíblico. – “Portanto, vão e façam discípulos...” Mat 28.19 

2.Quando o GA é saudável, consequentemente haverá crescimento. Ao ultrapassar a quantidade de 15 

pessoas deverá ser feita a multiplicação. 

3.Somente será feita a multiplicação se houver um líder preparado para assumir o novo grupo e que tenha 

absorvido a visão da igreja sobre grupos pequenos. 

4.Visando a multiplicação, cada GA precisa ter um auxiliar que será treinado pelo líder do grupo. 

5.O líder deve regularmente compartilhar com entusiasmo a visão de multiplicação e também o propósito 

de ajudar o novo grupo a crescer.  

6.Próximo a multiplicação, o líder deve sondar informalmente os integrantes do grupo sobre a escolha de 

acompanhar o novo grupo. 

7.O tempo ideal para multiplicação do GA é de um ano, em média. 

8.Condições para multiplicar o GA: 

- O GA deve ter mais de 15 pessoas. 

- Ter um líder treinado para assumir o novo GA. 

- Ter uma residência com um anfitrião preparado para as reuniões do grupo. 

- Ter pelo menos 4 ou 5 pessoas, fora os líderes, que acompanharão o novo grupo. 

- Estar autorizado pela liderança da igreja para fazer a multiplicação.. 

9.Requisitos para ser auxiliar/anfitrião: 

- Ser batizado e ter feito Um com Deus. 

- Ser comprometido com Deus e a Igreja. 

- Ter um bom testemunho de vida perante a igreja e as pessoas de fora. 

- Em princípio, ter mais de um ano de igreja. 

- Ser assíduo nos cultos, SENIB e GA. 

- O casal deve ser hospitaleiro. 

- O casal deve estar de acordo e bom relacionamento conjugal. 

- Ter espaço adequado na residência.  

- Ser casado legalmente. União estável não é casamento. 

Nunca nenhum grupo diminuiu depois de multiplicar. Pelo contrário, todos que multiplicaram 

cresceram, novamente, mais ainda que antes. 

 

O seu GA tem um auxiliar? ........................... 

O que você tem feito para surgir novos líderes ............................................................................................ 

Como você comunicaria no seu GA a visão de multiplicação? Escreva: 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

Existe alguém no seu GA com os pré-requisitos para auxiliar? Escreva o nome aqui. Pode ser 

mais de uma pessoa. ..................................................................................................................... 

TREINAMENTO DE LÍDER DE GA - 2019 
 

AVALIAÇÃO - Orientações específicas para esta matéria 
• Valor do teste: 5,0  
• Apostilas com todas as tarefas e exercícios preenchidos: 1,0  
• Participação na Campanha 40 dias:  95% a 100 % = 4,0    90% a 94% = 3,0     80% a 89% = 2,0 

 


