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em meu lar 

“Dado à hospitalidade” 
(Tito 1:8), eis uma 

das especificações 
mencionadas pelo Espírito 

Santo como devendo 
assinalar uma pessoa apta 
a assumir responsabilidades 
na igreja. E a toda a igreja 
é feita a recomendação: 

“Sendo hospitaleiros 
uns para os outros, sem 

murmurações. Cada um 
administre aos outros o 
dom como o recebeu, 

como bons despenseiros da 
multiforme graça de Deus.” 

I Ped. 4:9 e 10.
(O Lar Adventista, p. 445).
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PEQUENOS 
GRUPOS

ORIENTAÇÕES

Entretanto, todo privilégio vem acrescido de uma respon- 
sabilidade. Vamos conhecer as suas responsabilidades:

Cada Pequeno Grupo precisa de 
um anfitrião.

Você foi uma das pessoas escolhidas 
para fazer parte do grupo de anfitriões. 

Parabéns! Que privilégio! • Consiga um adulto ou adolescente para dirigir um 
Pequeno Grupo para as crianças.

• Procure na Associação/Missão materiais específicos 
para elas nos departamentos do Ministério da Criança e 
doo Ministério Pessoal.

• Provdencie um local para que se reúnam, como a 
copa ou a cozinha, onde poderão usar a mesa para 
desenvolver suas atividades de fixação.

• Disponibilize lápis de cor, lápis e borracha para cada 
uma.

• Disponibilize um espaço para guardar os cadernos de 
atividades, lápis, borrachas e Bíblias após a reunião.

O que fazer com as crianças:

Providenciando o local: Outras atribuições:

O que fazer com os adolescentes:

• Os adolescentes podem estudar juntos utilizando seu 
guia de estudos.

• Procure na Associação/Missão materiais específicos 
para eles nos departamentos do Ministério do 
Adolescente e do Ministério Pessoal.

• Havendo  possibilidade, será bastante produtivo terem 
um local separado para se reunirem. Esse local pode ser 
na mesma casa em que o PG se reúne, desde que haja 
espaço suficiente.

Antes de tudo:

• Você vai ceder a sua casa para as reuniões.

• Convide as pessoas para o Pequeno Grupo.

• Reforce o convite em cada final de semana na igreja.

• Quando, por algum motivo, não houver reunião, 
avise cada membro, com antecedência. Em casos 
excepcionais como esse, a reunião poderá ocorrer 
extraordinariamente na casa de outro membro do PG, 
que foi previamente preparado para isso.

• O local precisa ter boa iluminação. Observe se as 
luminárias ou lâmpadas favorecem a leitura.

• Precisa ser um local onde haja o mínimo de distração e 
interrupção possível.

• Torne o local agradável para as reuniões (sofá, cadeiras, 
almofadas, tapetes e chão limpos).

Ambiente aconchegante:

• Um ambiente preparado com antecedência envia a 
mensagem de organização e alegria em receber os amigos.

• Caso esteja escuro, acenda as luzes externas da casa.

• Disponha as cadeiras em forma de círculo para que todos 
sintam desejo de participar.

• Providencie um lugar para cada pessoa e mantenha sempre 
uma cadeira vazia para o desafio de trazer uma visita.

• Tenha Bíblias disponíveis para as visitas.

• Prepare um caderno ou caixa para  a apresentação dos 
pedidos no momento da Oração Intercessora.

• Providencie lições e lápis antes de os convidados chegarem.

• Se estiver chovendo, providencie guarda-chuvas para buscar 
os convidados à porta do carro ou ao portão.

• Tenha toalhas disponíveis para as pessoas se enxugarem, caso 
venham a pé, debaixo de chuva.

• Providencie chinelos para colocarem nos pés, ou mesmo 
um tapete, se enfrentaram lama e tiverem que deixar seus 
sapatos à porta.

• Tenha uma jarra com copos e água para se servirem. Se 
possível, coloque ventiladores, caso esteja calor.

• Tenha um bule ou garrafa térmica com chá quente e xícaras, 
se possível, caso esteja muito frio.

• Atender as pessoas à porta é uma responsabilidade do 
anfitrião ou anfitriã.
• Cumprimentar calorosamente cada pessoa ao chegar, 
chamando-a  pelo nome.
• Caso a pessoa esteja vindo pela primeira vez, faz-se 
necessário apresentá-la aos demais.

• Se a pessoa não veio à reunião anterior, reafirmar a 
alegria que sente por sua presença novamente.
• Caso a pessoa esteve doente ou tenha ficado em casa 
cuidando de um enfermo da família na semana anterior, 
perguntar pelo seu bem-estar ou o da pessoa enferma.
• Promover um ambiente familiar para a confraternização 
e conversas informais.
• Promover um ambiente de companheirismo e de apoio 
às necessidades sociais, emocionais e físicas.

• Promover o evangelismo da amizade.
• Ajudar o líder e o associado no que for necessário.

• Procure não cozinhar um pouco antes de iniciar a reunião 
(cheiro de comida, pão, bolo, pipoca, etc., certamente abre 
o apetite e desvia a atenção).


