
Formulário de planejamento para 

MULTIPLICAÇÃO DE PGS 2017
Conectando Vidas

+ Ministérios

Um ministério é o uso contínuo de um hobby, habilidade ou talento, consagrado a 
Deus e usado em favor do próximo, para crescimento do Reino de Deus.

1.  Quais poderiam ser as três maiores necessidades das pessoas que vivem ao redor 
de seu Pequeno Grupo?

a.

b.

c.

2.  Quais são os possíveis hobbies, habilidades naturais ou adquiridas dos membros 

do Pequeno Grupo?

3.  Em sua opinião, o que seu Pequeno Grupo poderia fazer para ajudar a sua comuni-
dade em alguma de suas necessidades?

4.  Considerando as habilidades, hobbies e talentos que há no Pequeno Grupo, quais 
ministério(s), o grupo poderia desenvolver em favor das pessoas de sua comunidade?



5. A partir do(s) ministério(s), quais ações podem ser desenvolvidas ao longo do ano?

1º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre
4º Trimestre
Veja abaixo, alguns exemploes de atividades que o seu PG poderia utilizar para exercer um ministério:

+ Líderes

Todo organismo saudável cresce e se multiplica. Oramos em todas as reuniõespela 
multiplicação do nosso PG. Para isso estamos preparando um novo líder e um novo 
anfitrião. Eles são:

a. Novo líder:

b. Anfitrião:

+ Discípulos
Nosso PG também cumpre a missão de discipular. Estamos fazendo amigos para 
Deus, por meio de relacionamentos saudáveis e transformadores. Ao celebrarmos a 
multiplicação desse ano (05 de Agosto), queremos apresentar novos discípulos. Esta-
mos orando e trabalhando por eles. Seus nomes são:

Família
Oferecer cursos pré-matrimoniais
Cursos sobre finanças na família
Organizar encontros de casais

Saúde
Cuidado de grávidas
Apoio a dependentes químicos
Apoio a depressivos

Trabalho com Jovens
EJC
Grupo de dramatização com jovens

Música
Música com a terceira Idade
Coral de adultos
Coral de juniores
Coral infantil

Ensino
Aulas de:
Português

História
Inglês
Espanhol
Orientação para endividados
Libras
Matemática
Física

Esportes
Passeio ciclístico
Canoagem
Caminhada
Skate
Vôlei
Ginástica para terceira idade
Corrida
Esportes com deficientes físicos
Handball
Tênis de mesa

Ministrar Cursos
Crochê
Artesanato

Pintura
Pintura em tecido
Decoupage

Assistência Social
Ministério aos cegos
Assistência em funeral
Apoio a mendigos
Construção e reformas de casas
Empreendedorismo
Apoio a desempregados
Apoio a aposentados
Visitação a doentes

Diversos
Teatro de bonecos
Apoio a empresários
Desenho
Pet solidário 


