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1. Propósitos do Grupo de Amigos: 

  
➢ Dos cinco “E”s  da Igreja, os grupos de amigos têm o propósito  

principal de Enturmar e um propósito secundário de Evangelizar 
➢ Nas atividades da igreja em Atos 2.42, encaixa-se na comunhão, 

no partir do pão e  na oração. 
➢ Os grupos de oração buscam: 

o Promover a comunhão entre os membros do grupo e com 
Cristo. 

o Integrar novos convertidos e novos membros da igreja. 
o Apesar de não ter o propósito final de ensino, o grupo 

contribui para a edificação espiritual e o crescimento na 
Palavra através da leitura e compartilhar das meditações 
semanais. 

o Ser o contexto onde “amor em ação” é praticado. Primeira 
frente para suprir necessidades dos membros. 

o Ser um local de Oração. Um grupo que se protege pela 
oração. 

o Estimular a prática devocional (meditação e oração) dos 
membros.  

 

 
2. Grupo de Amigos não é: 
 

• Grupo fechado. 

• Culto de pregação ou de estudo bíblico. 

• Um local de grupinhos, panela, tititi e fofoca. 

• Local de discussão dos possíveis ou reais problemas da 
igreja. 

• Local de discussão de assuntos polêmicos ou doutrinários.  
 
3. Características do líder de Grupo de Amigos: 
 

• Uma pessoa responsável, estável na fé e constante e 
comprometida nas atividades da igreja. 

• Prática devocional constante (meditação e oração). 

• No mínimo um ano de fidelidade cristã na igreja. 

• Desejo de ver outras pessoas se enturmarem na igreja e 
crescerem na fé. 

• Afinidade e aliança com a liderança da igreja. 
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• Esforço para conhecer pessoas novas e fazer novas 

amizades. 

• Participação ativa no SENIB, cultos e demais programações 
da igreja. 

• Está disposto a amar e cuidar de pessoas. 

• Coragem para exortar se for necessário. 

• Bom testemunho de vida perante os de fora e os da igreja. 

• Ser hospitaleiro.  

• Não ser apegado ao dinheiro. 
 
4. Responsabilidades do líder de Grupo de Amigos 
 

• Estar em sintonia e em constante treinamento com o seu 
auxiliar. 

• Estar atento as necessidades dos integrantes do grupo. 
• Está sempre zelando pela unidade do grupo, criando 

oportunidades de comunhão. 
• Preparar o programa com antecedência, procurando variar a 

programação.  

• Prover um local agradável para as reuniões. 

• O local da reunião deve estar pronto 15 min antes do início: 
com cadeiras e todo o material necessário. 

• Não atender telefonemas durante o grupo e não ser 
interrompido.  

• Começar na hora combinada, com tolerância máxima de 10 
minutos. Não esperar as pessoas atrasadas. Começar com 
quem estiver. 

• Orientar o grupo, caso alguém chegue atrasado, para que 
sente discretamente sem precisar interromper a reunião. 

• Guiar os agradecimentos e pedidos: 
- Coordenar – dar um limite de tempo que vai depender do 

tamanho do grupo. A marcação do tempo não é 
obrigatória, mas o líder deverá controlar quem fala 
demais. 

- Determinar como será a divisão dos grupos menores para 
oração.  

- Ensinem o grupo a abrir o coração e ser objetivo nos 
agradecimentos e pedidos. 

- Ensine sobre o sigilo do grupo em todos os aspectos. 
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• Manter a dinâmica do grupo, visando sempre os objetivos: 

- Deve encorajar ou vetar atividades ou comportamentos 
não alinhados com os objetivos. 

- Deve lembrar periodicamente os objetivos e valores do 
grupo. 

- Deve dar um toque no(a) irmão(ã) que: fala muito, fala 
coisas irrelevantes, prega. (obs: não tema que esta 
pessoa possa sair do grupo, é melhor perder um do que 
todos, pois se você não chamar a atenção todos 
desistirão). 

- Fazer o possível para não perder uma pessoa, mas não 
deixar de ser firme e manter a direção do grupo.  

- Manter uma vida de oração pelos frequentadores do 
grupo e por sua própria vida. Tenha uma relação dos 
participantes e possíveis frequentadores do grupo em 
algum lugar visível da casa e ore sempre por eles. 

- Manter o controle da presença e meditação dos 
participantes do grupo. 
 

• Verificar sempre este manual para ter certeza de estar 
cumprindo suas responsabilidades como líder. 

 
5. Responsabilidade do auxiliar de grupo: 
 

➢ Conhecer as orientações do líder. 
➢ Auxiliar o líder para que o grupo funcione de forma prevista. 
➢ Estar em oração constante pelo líder e pelo grupo. 
➢ Conduzir o grupo pelo menos uma vez por mês, como 

treinamento. 
➢ Auxiliar na direção do grupo , participando quando possível 

(conduzir os agradecimentos, momento de oração ou quebra-
gelos). 

➢ Estar atento à dificuldade que surgir  ou possa surgir no grupo 
e compartilhar com o líder do grupo. 

➢ Apoiar o líder. 
➢ Participar do treinamento quando solicitado, sempre que 

possível, procurando se organizar para isso. 
➢ Liderar o grupo na multiplicação. 

 
6. Dicas de liderança: 
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• Procure sempre um modo de não haver interferência nos 

pedidos dos adultos pela presença das crianças. 
- As crianças podem pedir e orar em um grupo separado 

dirigido por um adulto que se reveza com os outros 
membros do grupo. A preferência é que os pais possam 
participar do grupo sem os filhos, mas é muito melhor que 
participem com eles do que faltem ao grupo. Também 
podem contratar uma pessoa confiável para cuidar das 
crianças. 

• Avise com antecedência aos pais que os bebês devem ficar 
ao lado (sentados) ou nos braços dos pais. Não deixe que 
fiquem brincando na sala ou em qualquer lugar sozinhos. No 
início vai ser um pouco difícil, mas logo eles se acostumam. 
Deixe os pais à vontade para disciplinar se for necessário. 

• Dê a oportunidade para que todos orem. Se o grupo for 
grande sempre divida em sub-grupos. Homens oram com 
homens e mulheres com mulheres.  

• Dividir os grupos na hora da oração propriamente dita é um 
recurso valioso para ganhar tempo. Utilize trios ou quartetos 
na oração ao invés de duplas. 

• É importante o líder ouvir todos os pedidos dos homens ou 
das mulheres antes de dividir em grupos menores para orar. 

• Faça os agradecimentos no grupo grande. É uma boa 
oportunidade de testemunhar e engrandecer a Deus. Não 
permita que pessoas se alonguem muito. 

• Incentive que todos façam sua oração, deixando à vontade os 
convidados não cristãos.  

• Jamais deixe uma pessoa dominar e falar o tempo todo e de 
seus problemas. Corte educadamente quando for preciso. 

• Incentive a presença de convidados. 
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7. Dicas para gerar comunhão: 
 

• Incentive os membros a ligarem uns para os outros durante a 
semana. 

• Lembrem-se dos aniversários, datas especiais, façam 
surpresas, café da manhã, churrasco no sítio, etc.  

• Faça uma lista com todos os nomes, aniversários de 
nascimento, casamento e linguagem de amor de cada um. 
Entregue ao GA para que todos fixem em local visível de suas 
casas.  

• Promova ocasiões e atividades especiais de comunhão: 
Sugestão: pelo menos uma atividade externa a cada dois 
meses. Tente, invente, faça algo diferente, mas não esqueça 
de levar em conta as condições financeiras. Exemplos de 
noites especiais: 

- Noite tropical, caipira, noite da sopa, costelão no sítio, caminhada 
no lago; pedalada; etc. 

- ATENCAO! Nunca deixe ninguém esquecido!!! 
 
8. Tipos de oração:  
 

• Procure diversificar as formas de oração de maneira que não 
fique cansativa a oração do seu grupo. Algumas dicas para 
variar: 
- Oração Pipoca (ótima para grupos grandes)– o grupo ora 

em frases, ou seja, cada um ora pelo pedido ou 
agradecimento através de uma frase. Ex: Oração “eu te 
louvo”: - Eu te louvo ó Senhor por ter feito a Ana passar 

Dica Importante: 

 

Esteja atento para a unidade do grupo e às suas 

necessidades. Olhe cada um como alvo especial e 

único de Deus para sua vida, para que você exercite 

os seus dons. 
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no vestibular.   Ex: Oração “Eu te peço:” - Eu te peço que 
ajude a Ana a passar no vestibular.  

- Oração tradicional (ótima para grupos pequenos) – Ora-
se pela pessoa que está ao lado após todos fazerem os 
pedidos. Ex: Existem 4 pessoas no grupo, então a 1ª ora 
pela 2ª, a 2ª ora pela 3ª, a 3ª ora pela 4ª e a 4ª ora pela 
1ª. 

- Oração por cartão (ou pedaço de papel) –  cada qual 
escreve seus pedidos em pedaços de papel (ou o líder 
escreve), que pode ser um cartão. Depois se sorteia ou o 
líder entrega a quem desejar. O cartão deve ser levado 
para orar durante a semana.   Cada pessoa deve receber 
um telefonema da pessoa que ficou com o seu cartão. 

- Oração no Caderno – Para grupos até 10 pessoas pode-
se usar um caderno. Onde alguém anota os pedidos e 
respostas aos pedidos. Datando sempre. Abaixo 
apresentamos um modelo.  

 

 
 
 
Outras sugestões –  

• Uma música orquestrada baixinha enquanto confessamos 
pecados ao Senhor antes da oração 

• Oração curta na mesma hora do pedido.  

• Orações de uma frase.  

• Oração com imposição de mãos.  
 

 
 

Atenção! O líder de GA deve pedir a  Deus sabedoria e 
criatividade para manter o seu grupo motivado e cumprindo os 
objetivos. Não fique na mesmice! 

 
 

Data Pedido  Data Resposta 

17/09/1
6 

Ana pediu sabedoria para 
passar no vestibular e 
conseguir estudar toda 
matéria da prova. 

20/12/1
6 

Ana passou no 
vestibular. Em 
uma boa 
colocação. 
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9. Roteiro de um Grupo de Amigos:  
 

• De modo geral siga o roteiro abaixo.   
 

- Chegada – todos são recebidos com muito amor.   
- Boas vindas e Quebra-gelo - 5 a 10 min. 
- Oração inicial- 2 min. 
- Música – Opcional, se houver quem toque, ou CD, de preferência 

uma ou duas somente.10 min. 
- Compartilhar da meditação – Não é estudo bíblico. O líder é 

apenas um facilitador. As pessoas compartilham o que 
meditaram durante a semana. 20 a 25 min. 

- Agradecimentos e testemunhos –  Se o grupo for grande limite 
o tempo. 15 a 20 min 

- Oração em grupos menores – incentive que as pessoas antes 
de orarem peçam a orientação do Espírito Santo para 
saberem o que pedirem.  20 min. 

- Lanche. 15 a 20 min. 
- Total – em torno de 1h e 40 min 

 
 
9. Considerações sobre a hora do Lanche: 
 

• Lembre-se que a hora do lanche as pessoas interagem mais e 
os laços de amizade se aprofundam.  

• Não permita que na hora do lanche as pessoas fiquem 
assistindo tv ou conversando somente com as mesmas 
pessoas.  

• Divida a responsabilidade do lanche da melhor forma 
possível. Nunca deixe ninguém sobrecarregado. Ensine ao 
grupo sobre a divisão do lanche, e que o mesmo deve ser 
simples e sobre  a limpeza no final (Nada Aconteceu).  

• Não invente refeições difíceis e mirabolantes. Procure fazer 
com que o lanche seja prático e simples. Somente de vez em 
quando, se quiser e se for da vontade de todos, promova algo 
especial. Ex: noite da pizza, noite da sopa, etc. 

 
 
10. Considerações sobre o crescimento dos grupos:  
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• Pessoas que querem começar novos grupos devem primeiro 

falar com o pastor líder dos grupos de amigos. 

• É recomendado um treinamento para novos líderes. 

• Cada líder deverá ter um ou mais auxiliares que serão  
treinados para assumir, em princípio, um novo grupo. 

• Multiplicação: Se o grupo estiver muito grande, acima de 15 
pessoas, em princípio deve multiplicar. Divide-se para crescer 
e manter a intimidade. O líder não pode ficar com receio de 
multiplicar e deve desde cedo preparar o novo líder e lembrar 
o grupo com alegria esse objetivo. 

• É importante que eventuais alterações de dia, hora ou local do 
GA sejam comunicadas ao pastor, para facilitar a divulgação a 
membros em potencial. 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS 
 

• Grupo de amigos é para todos os membros adultos da NIB. 
  

• Pessoas se agrupam de acordo com fatores como:  personalidade, 
horário disponível, idade, local de reunião, afinidades, cultura, local 
onde moram, etc. 

  - Cada pessoa pode escolher o grupo ideal para si, e ser 
encorajada pelos líderes a fazer isso. 

 

• Perder um componente do grupo não é necessariamente sinal de 
falha de liderança.  Porém perder vários pode ser! 

 

• Mudança de Grupo 
- Se um membro do GA quer mudar de grupo, não há problema, 

desde que os dois líderes façam um contato acertando tudo. 
- Quando o líder recebe um novo membro vindo de outro GA, o 

líder deve fazer esta pergunta a si mesmo: 
- Já conversei a respeito com o líder anterior? 
- Também perguntar ao novo integrante se ele conversou com 

o líder anterior sobre a mudança de GA. 
- O pastor líder de GA deve ser informado quando houver  troca de 

grupo de alguma pessoa, pelo líder anterior. 
 

• Membros doentes e viajando 
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- O líder deve dar assistência. Enviar meditação.  Fazer 

ligações. Incentivar com versículos. Pode fazer uma escala 
para todos do grupo participarem da assistência. Também 
informar ao líder da capelania. 

 

• Problemas de pecado envolvendo membros do GA. 
- Comunicar imediatamente ao Pastor  e seguir as 

recomendações pastorais. Odiar o pecado e amar o pecador. 
- Precisamos entender que quando temos crianças espirituais 

temos “problemas de crianças”. O grupo não deve se 
escandalizar e sim, ajudar. 

 

• Problemas sexuais. 
- Não devem ser expostos a todo o grupo e muito menos 

debatidos no mesmo. O líder deve pedir orientação pastoral. 
 

• Reuniões agradáveis e criativas. 
- Cada membro deve ser banhado de amor. 
- As reuniões não devem ser chatas, procure diversificar e 

manter o grupo interessante. 
- O que os outros grupos fazem que seria bom no meu? 

 

• Sistema de Créditos. 
- Liderança é como um sistema onde você credita muito carinho, 

dedicação e amor, para depois cobrar. 
- Cobrança sem crédito não pode existir. 
- Uma pessoa segue quem se importa com ela. 
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✓ O grupo pode ser fixo ou variar o local. 
Avisar sempre o pastor o novo local. 

✓ Evite a tentação de não multiplicar. 
✓ Só mantenha jovens no grupo se for 

extremamente necessário. Neste caso, 
o pastor deve ser informado. (ao dividir 
para orar, este jovem não pode ficar 
junto com os adultos). 

 
 
 
 

 

 

 
 
CHECK UP ESPIRITUAL. 
 

Vamos fazer o check up espiritual, para termos certeza de que 
estamos seguindo a vontade de Deus para as nossas vidas. Este check 
up deverá ser feito também com seus liderados periodicamente, com 
exceção da parte final, relacionada a liderança. Seja sincero.  
 
1) Você e a Igreja 

a) Você faz um ministério na igreja? (Ef. 4.12) 
b) Você é generoso com Deus nas suas finanças, tempo, 

recursos? 1cor 8.7 
c) Você ora pelos seus líderes? 1 Tim 2.1-2 

Outras Dicas Importantes 
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d) Você é dizimista todo mês? (1Cor 9.7-8)  
e) Você participa fielmente do seu grupo de amigos? ( Atos 

2.46.47)  
f) Você participa fielmente do sistema de ensino da igreja (SENIB, 

cultos, etc)?   
g) Você procura frequentemente pregar o evangelho seja com 

palavras ou com seu testemunho? (1Cor 10.32) 
h) Você aceita e pratica os conselhos dos seus líderes?  (3 João 

1.9-10)  
i) Você participa fielmente de pelo menos uma reunião semanal 

com a igreja toda? (Heb 10.25) 
 
2) Você e a Família: 

a) Maridos, estão amando as suas esposas como Cristo amou a 
Igreja? Ef. 5.25-29 

b) Esposas, estão respeitando e se submetendo aos seus 
maridos?  Ef. 5.22 

c) Esposas, estão se comportando biblicamente para com um 
marido descrente? 1 Pedro 3.1-6. 

d) Pais, estão criando os seus filhos de acordo com padrões 
bíblicos? Ef. 6.4     Ensinando-lhes a bíblia, passando tempo 
juntos, desligando a TV. 

e) Pais, estão frustrando os seus filhos?  Ef 6.4 
f) Filhos, estão honrando aos seus pais? Ef. 6.1-3 
 

3) Trabalho 
a) Você trabalha como se Jesus fosse o seu chefe? (Ef 6.5-8) 
b) Você está sendo sal e luz? (Mat. 5.13-14)  
c) Você tem sido o “bom perfume de Cristo”? ( 2Cor 2.14-17)  
d) Você tem respeitado seus chefes? (1Tim.6.1-2)  
e) Você está dando um bom testemunho no seu trabalho e 

escola? (Tito 2.9-10)  
f) Você tem ficado longe de brigas, discussões e fofocas? 

(2tim.2.23-25)  
g) Você tem sido acima de tudo um servo? (Filip. 2.5-7) 

 
4) Você e Deus 

a) Você já decidiu que Jesus é o Senhor da sua vida? (Rom 10.9)   
b) Já foi batizado?  
c) Você medita todo dia? A palavra tem sido um prazer para 

você?(Salmos 1.2)   
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d) Você decora as escrituras e a usa para não pecar? (Salmos 

119.11)  
e) Você obedece o que Deus lhe ensina? É praticante?  (Tiago 

1.22-25)  
f) Você pratica a presença constante de Deus na sua vida? 

(Salmos 139.1-5)  
g) Vê a mão de Deus em todas as circunstâncias? (Sal. 89.15)  
h) Você ora sempre? (1Tess 5.17)  
i) Você é grato? (1Tess. 5.18)  
j) Você tem entristecido e atrapalhado o Espírito de Deus que 

mora em você através de pecados repetitivos? (1Tess 5.19; 
Efésios 5.30)  

k) Os seus pensamentos agradam a Deus? (Fil. 4.8). 
l) Você tem amado a Deus através do amor prático aos próximos 

e aos irmãos? ( João 13.34-35)  
m) Você está realmente dando a sua vida a Deus? O buscando em 

primeiro lugar? 
 
5) Você e a liderança. (Nas duas últimas semanas...) 

a) Você tem procurado novos membros? Tem feito o seu papel de 
trazer para o aprisco as ovelhas novas? (Ez. 34.11) (João 
10.16) 

b) Você tem procurado estar com suas ovelhas nos dias negros? 
(Doença, tristeza, desemprego, etc.) (Ez. 34.12) 

c) Você tem incentivado suas ovelhas a não dispensar os bons 
pastos? (cultos, grupo de amigos, Senib, etc) (Ez. 34.14) (João 
10.9) 

d) Você tem sido uma pessoa confiável para com suas ovelhas? 
Você tem sido um verdadeiro pastor para elas? (Você tem que 
ter muito cuidado com a língua. Não perca a credibilidade)  (Ez 
34.15) (João 10.7-8) 

e) Você tem dado um tratamento diferenciado para suas 
ovelhas? Tem tido cuidado especial com cada uma, sendo 
justo e sábio? (Ez 34.16). 

f) Você se pergunta e pesquisa, de vez em quando, se há bodes 
infiltrados no grupo? (Ez 34.17) 

g) Você tem sido persistente mesmo sabendo muitas vezes da 
burrice das ovelhas? (Ez 34.18-19) (Obs: ovelhas que querem 
ser pastoreadas) 

h) Você sabe diferenciar bebês, jovens e adultos espirituais para 
dar o tratamento certo a cada um? (Ez 34.20). 
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i) Você incentiva as ovelhas a amarem e respeitarem a 

liderança? (Ez.34.23-24) (Nunca deixe falar mal dos seus 
líderes) 

j) Você tem dado da sua vida por suas ovelhas? (Dinheiro, 
tempo, paciência, afeto, cuidado, dedicação, presentes, etc) 
(João 10.11) (ou tem feito o seu trabalho desleixadamente?) 

k) Você tem sido exemplo para as suas ovelhas? (meditação, 
oração, etc.) (João 10.12) 

l) Você lembra que trabalha para receber no céu? (João 10.13- 
O pastor trabalha para receber no céu. O que vier aqui é 
lucro. / O pastor se importa com as ovelhas, é esta a principal 
razão por ele ser um pastor.) 

m) Você protege suas ovelhas dos ataques do maligno? (João 
10.14-15)  

n) Você credita mais amor do que cobra crescimento? 
o) Você quer continuar neste ministério mesmo sabendo que é 

difícil, exige dedicação, pode ser recompensado somente no 
céu?  

 
Estudos sobre Pastores para liderança de grupos de amigos 

 
 
 
- V7 – Deus comparou os cristãos com as ovelhas. Que precisam de 

pastores para viver. (não vivem bem sozinhas) 
- v8 – Os líderes de GA são pastores em quem agora os membros 

podem confiar. Diferente de tudo o que eles viram antes. As 
ovelhas ouvem, atendem, respeitam e confiam na voz do Pastor.  

- V9- Os pastores mostram para ovelha abrigos seguros. Neles elas 
acham alimento. Tenha sempre! E incentive a pastar. Jesus é a 
porta. Tudo o que fizer faça em direção à ela. 

- V11 – O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Dar a vida=amar Ser 
pastor é desgastante. O pastor dá mais do que recebe. 

- V12 – O pastor não abandona as ovelhas. Ele vai na frente contra o 
perigo. Ele dá o exemplo. 

- V 13- O pastor trabalha para receber no céu. O que vier aqui é 
lucro. O pastor se importa com as ovelhas, é esta a principal razão 
por ele ser um pastor.  

- V 14-15 – As ovelhas conhecem e confiam no pastor. Desta forma 
jamais vão ouvir um outro. 

João 10.7-21 
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- V 16 – Existem muitas ovelhas fora do curral.  O Pastor vai atrás 

delas! 
 

 
1) Escolhido de Deus 

(1Samuel 16.12) 
 
2) Servo. (1Samuel 16.21) 

 
3) Corajoso (1Samuel 

17.32) 
 
4) Pastor (1Samuel 17.33-

34) 
 
5) Sensato e equilibrado 

(1Samuel 17.38-40) 
 
6) Fé. (1Samuel 17.45-46) 

 
7) Trabalha corretamente e 

completamente. 
(1Sm.17.51) 

a) Não dê brecha para o 
inimigo. 

b) Seja habilidoso(o) (V 18.5) 
c) Faça sempre o melhor. 

 
8) Humilde (1Samuel 18.18) 

a) Humildade tem dois 
sentidos 
i. Despojado de orgulho 
ii. Pobre de Espírito 

 
9) Visão (1Samuel 24) 

 
10) Responsabilidade. (1Samuel 

30.6) 
O líder leva sobre si grandes 
responsabilidades. 

 
11) Fortalece-se no Senhor 

(1Samuel 30.6b) 
a) Devemos nos aproximar de 

Deus sempre. 
b) Nas crises, Deus é a 

melhor saída. 
 
Além destas, Davi nos deu uma grande aula de liderança em toda 
a sua vida. Justiça, bondade, sabedoria, cultivo de boas amizades 
e muitas outras características podemos encontrar em sua história. 
Ele também mostrou que até um “homem segundo o coração de 
Deus”, se não estiver firme, pode errar. Aconselhamos você 
continuar estudando a vida dos líderes bíblicos.  
 
Líder de GA – Uma missão de vida! 
 
Além de tudo isso, lembre-se que você está exercendo uma 
função pastoral, tenha muito cuidado com suas ovelhas. Não as 
abandone, jamais. Faça de tudo para mantê-las felizes no 

Qualidades do líder segundo o coração de Deus 
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aprisco. Crie, tente, invente! Faça sempre algo diferente!  Procure 
fazer o seu melhor! Debaixo da autoridade de Deus e sua Palavra 
e da Liderança da NIB. 
 

Data Pedido  Data Resposta 

    

    

    

    

    

 

 
 
 
 

Nome Telefone 
Residencial 

Celular Aniversário Linguagem de 
amor 

    (  ) palavras  
(  ) tempo 
(  ) presentes  
(  ) toque 
(  ) serviço 

    (  ) palavras  
(  ) tempo 
(  ) presentes 
(  ) toque 
(  ) serviço 

 


