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Disse Jesus: "Pastoreie as
minhas ovelhas". João 21.16c
Trabalhar
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a
Geração
Conectada
é
um
desafio,
especialmente considerando que a
maioria dos líderes faz parte de
outra geração. É real a necessidade
de se conectar para não se alienar e
poder conhecer e alcançar a nova
geração. Mas, como fazer isso sem
perder a essência do evangelho que
é o relacionamento e o discipulado?
Um Ministério Infantil estruturado
em pequenos grupos é uma
ferramenta indispensável para um
ministério saudável que valoriza a
individualidade e o investimento
pessoal por meio do pastoreio.
Sendo assim, o nosso desafio é
duplo: tanto conectar, usando a
tecnologia e recursos atuais em
favor do ministério, como trilhar
em uma contracultura ao mundo
digitalizado, buscando investir em
reais relacionamentos. O sociólogo
Zygmunt Bauman escrevendo
sobre amor e relacionamento
denominou
esse
tempo
de
“modernidade líquida, fluida”.
Enquanto o auge é ter muitos e cada
vez mais “amigos” e “seguidores”,
a
nossa
busca
é
por
relacionamentos sólidos, com a
missão de semear uma fé firme e
duradoura nos corações dos nossos
pequenos.
O nosso paradigma é o próprio
Jesus, que muitas vezes deixou as
multidões para estar com uma só
pessoa. Teve como estratégia
ministerial, alcançar o Grande
Grupo, porém, investindo mais

tempo no pastoreio, ensinando e
treinando seu Pequeno Grupo de 12
pessoas.
A verdade é que esse modelo em
pequenos grupos, células, ou grupo
familiar tem dado certo em muitas
igrejas ao redor do mundo, com
evidências
de
crescimento
significativo.
No
Ministério
Infantil, a proposta é eficaz tanto
pela tendência natural de um
crescimento
numérico,
mas,
principalmente, por trabalhar de
forma individualizada com o
pastoreio
de
crianças
e
adolescentes.
Testemunhos mostram que não
existe nada mais marcante na vida
de um indivíduo, especialmente
criança ou adolescente, que o
investimento direto em suas vidas.
Muitas pessoas que hoje estão
firmes em Cristo, relatam que
foram marcadas por uma oração,
uma palavra, uma orientação
recebida de um líder que investiu
nelas nessa fase da vida.
No entanto, como não se muda
estrutura sem mudar valores, o
primeiro passo é reconhecer a
importância de um Ministério
Infantil formatado em pequenos
grupos.
Na sequência deve-se responder as
seguintes questões:
Como estruturar um ministério
infantil em pequenos grupos?
Como recrutar e treinar voluntários
para liderar/pastorear pequenos
grupos?
Como tornar os pais parceiros da
missão de pastorear o coração das
crianças?
Como usar recursos digitais no
Ministério com pequenos grupos,
tornando-o criativo, dinâmico e
envolvente para essa nova geração?
Existem basicamente duas formas
de estruturar pequenos grupos de
crianças em uma Igreja. Pode ser
em horários alternativos, caso a
igreja já funcione nesta estrutura,
ou como parte do encontro
semanal. Em ambos os casos, é o
momento em que o líder de
pequeno grupo deve conduzir a
criança a refletir sobre a lição

apresentada, aproveitando para
incentivar a vivência e experiências
práticas. Tendo sempre em mente o
discipulado
e
o
pastoreio
intencional.
É fundamental envolver os pais e
responsáveis no pastoreio das suas
crianças. Atividades para serem
realizadas em família, cartas aos
pais dando o feedback, grupos nas
redes sociais são formas de estreitar
esse relacionamento e envolver os
pais no pastoreio/discipulado de
seus filhos.
Um dos grandes desafios para que
haja sucesso neste projeto é ter uma
equipe de voluntários treinados
para serem líderes para pastorear e
discipular as crianças. Para tanto é
necessário semear a visão, paixão e
relevância dessa grande e especial
missão.
Por fim é fundamental usar a
tecnologia para envolver as
crianças de hoje. O pequeno grupo
assim como toda programação dos
encontros precisa ser dinâmico,
com profundidade bíblica, mas
apresentada e vivenciada de uma
forma que comunique e alcance a
criança de hoje.
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