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A IMPORTANCIA DO PGM

• É fundamental para que o discípulo 
multiplicador experimente o cuidado e tenha 
oportunidade de oferecer um ambiente 
apropriado para receber seus discípulos.

• No PGM eles devem se sentir mais a vontade 
para começar a experimentar o amor 
compartilhado entre os irmãos.

• Trata-se do esforço em compartilhar o amor 
de Deus por meio dos relacionamentos.



A IMPORTANCIA DO PGM

• No PGM experimentamos a prática relacional 
dos RDs e temos um lugar adequado para 
crescer e fazer expandir o Reino de Deus.



PGM – Estatégia Fundamental

• Todos os dias, continuavam a reunir-se no 
pátio do templo. Partiam o pão em suas casas, 

e juntos participavam das refeições, com 
alegria e sinceridade de coração,

louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o 
povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os 

dias os que iam sendo salvos.

Atos 2:46,47

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/2/46,47+


PGM – Estatégia Fundamental

➢ Uma das tarefas do discípulo multiplicador em seu
relacionamento é a Vida Ministerial (V+M) com o objetivo
de solicitar contas do envolvimento do discípulo com o
corpo de cristo como forma de garantir a prática da
disciplina espiritual da comunhão.

➢ Ao iniciarmos o processo de relacionamento discipulador
o primeiro passo para ser desenvolvido é Vida na Vida
(V+V). É normal surgirem alguma resistência.

➢ O PGM é uma maravilhosa estratégia para vencer essa
resistência e contribuir para o desenvolvimento integral
do discípulo.



PGM – Estatégia Fundamental

➢O discípulo multiplicador precisa estar envolvido
em um PGM a fim de desenvolver o seu
chamado primordial

➢O PGM promove uma grande oportunidade da
realização de atos de bondade que acolhem os
discípulos com amor, fazendo-os experimentar a
plenitude da vida cristã. Não tem como ser
discípulo de Cristo sem estar inserido na igreja.



PGM – Estatégia Fundamental

➢Cuidar da Vida Ministerial do discípulo é atarefa
do discípulo multiplicador.

➢O PGM é uma maravilhosa estratégia para o
desenvolvimento integral do discípulo.



O PAPEL DO DISCÍPULO MULTIPLICADOR 
NO PGM

➢Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo 
suplico a todos vocês que concordem uns com 

os outros no que falam, para que não haja 
divisões entre vocês, e, sim, que todos estejam 
unidos num só pensamento e num só parecer.

1 Coríntios 1:10

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/1/10+


O PAPEL DO DISCÍPULO MULTIPLICADOR 
NO PGM

➢ É Importante o testemunho pessoal do
discípulo multiplicador enfatizando que suas
ações, palavras e atitudes reflitam o caráter de
Cristo.

➢Algumas características que o discípulo
multiplicador deve desenvolver para abençoar
seu PGM



O PAPEL DO DISCÍPULO MULTIPLICADOR 
NO PGM

1. Manter a visão da Vida Discipular e
Relacionamento Discipulador.

2. Ser empático

3. Saber ouvir

Meus amados irmãos, tenham isto em mente: Sejam
todos prontos para ouvir, tardios para falar e
tardios para irar-se,
pois a ira do homem não produz a justiça de Deus.

Tiago 1:19,20

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/tg/1/19,20+


O PAPEL DO DISCÍPULO MULTIPLICADOR 
NO PGM

 Manter sempre viva a visão da Vida Discipular

 Desenvolver um empatia contagiante que
estimule outros discípulos a seguirem em
frente

 Cuidar de seus discípulos e o pastorear

 Ouvir com mais atenção para compreender o
que o Espírito Santo quer orientar você a dizer.



Pare e reflita!



Compartilhando 

1. Quais as vantagens de vivermos como igreja 
a partir dos PGMs;

2. Qual deve ser a influência do discípulo 
multiplicador no PGM?

3. O PGM deve existir com que propósito?


