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O CRESCIMENTO DO GA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                         
O que é um Grupo familiar 
É um grupo de pessoas que se reúne semanalmente com o objetivo principal de acolher e cuidar uns dos 
outros. O objetivo final do grupo é o crescimento de todos e a multiplicação em novos grupos.   
 
Os 5 Propósitos no GA  
O GA cumpre os cinco propósitos da igreja, porém, numa ordem de prioridade podemos considerar: 
1. .................................. – Comunhão na oração e no lanche. 
2. .................................. – Convidar os sem igreja 
3. .................................. – Nos agradecimentos e no louvor 
4. .................................. – compartilhar a meditação 
5. .................................. – Servir nas atividades do grupo.  
 
Sete conselhos básicos para ter um GA saudável, ou seja, um GA que cresce. O líder precisa: 
1.Zelar pela sua ........................................ 
O líder não deixa pecado escondido. E zela pela sua devocional. Se o líder não cresce espiritualmente, o 
seu grupo também não cresce.  
2.Preparar com zelo a reunião do grupo 
Prepara antecipadamente a programação. Planeja a reunião. A obra de Deus não acontece por acaso, 
requer dedicação, entusiasmo e compromisso. 
3.Criar oportunidades de ....................................... 
A comunhão entre as pessoas é um dos segredos do sucesso do GA. As pessoas interagem e  criam 
vínculos e se conhecem mais intimamente. 
4.Importar-se com ...................................... 
Manter contato; cuidar; conhecer mais a fundo; visitar; saber as necessidades.  
5.Motivar o GA a trazer .............................................  
Se nunca houver convidados no grupo, não há como multiplicá-lo. Há uma relação direta entre o número 
de visitantes e a multiplicação do grupo. Lembrar de convidar pessoas novas da igreja. 
6.Ser .......................................... 
Receber as pessoas no GA com alegria e cordialidade. 
7.Não deixar o GA cair na ........................... 
Buscar reuniões alegres e criativas sem perder os objetivos do grupo. Por isso, o líder deve pedir a Deus 
criatividade, buscar ajuda e começar a preparar as reuniões com antecedência. 
 
 Roteiro de um Grupo de Amigos:  

- Oração, Boas vindas e Quebra-gelo - 5 min. 
- Música – Opcional, se houver quem toque, ou CD, de preferência uma ou duas somente.5 min. 
- Compartilhar da meditação – Não é estudo bíblico. O líder é apenas um facilitador. As pessoas 

compartilham o que meditaram durante a semana. 20 min. 
- Agradecimentos e testemunhos –  Se o grupo for grande limite o tempo. 20 min 
- Oração em grupos menores – incentive as pessoas para que peçam a orientação do Espírito Santo 

para saberem o que pedirem e realmente o que necessitam.  20 min. 
- Lanche.  20 min. 
- Total – em torno de 1h e 30 min 

 
O que você acha que pode melhorar no seu GA e que dependa de você? 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

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 

 


