
TRILHO DA IMPLEMENTAÇÃOTRILHO DA IMPLEMENTAÇÃO
1º trecho
COMPREENDER 
A VISÃO

Começar a perceber a ação de Deus no processo de multiplicação
Compreender a visão de IM de uma forma integral e dos passos para sua 
implementação
Entender a necessidade de voltar aos princípios do NT e a importância de 
cuidar e ser cuidado
Tornar-se exemplo de multiplicação para a igreja, vivendo a prática dos RDs
Compreender de onde a igreja está e aonde quer chegar (sua visão 
ministerial)
Viver o RD com seus líderes
Reconhecer que está tudo pronto para iniciar os Encontros de Formação e, 
depois, o PGM Protótipo

Vida devocional diária fraca (Palavra e oração)
Não viver os RDs de forma efetiva  
Desânimo ou preguiça na execução das ações
Dificuldade em encontrar um mentor (isolamento)
Falta de resposta da igreja às mensagens pregadas
Falta de conhecimento sobre os materiais disponíveis
Falta de foco (ativismo)
Desistência por achar tudo complexo demais
Falta de visão (não saber aonde quer chegar)
Delegação do processo de implementação a um pastor 
auxiliar ou líder da igreja

Vida devocional diária fraca (Palavra e oração)
Falta de compreensão do que é o PGM (estudo insuficiente e precipitação 
na implementação)
Confundir os Encontros de Formação com o PGM Protótipo
Dificuldade de viver os RDs
Exceder o tempo previsto para o PGM Protótipo
Líderes resistentes
Desmotivação falta de foco e tentação de criar atalhos
Descontinuidade da comunicação da visão com os líderes e a igreja
Não escolher a liderança orientada por Deus (opções políticas)
Não marcar a data de multiplicação do PGM Protótipo
Pouca ênfase nos princípios de IM e nos RDs com a igreja

Orar para a escolha dos líderes-chave
Identificar e comprometer os primeiros líderes com a visão de IM (5 a 10)
Iniciar e desenvolver o RD com esses líderes
Iniciar os Encontros de Formação (PPTs disponíveis no Espaço do Líder)
Iniciar o PGM Protótipo (PDF PGM Protótipo, acessivel no Espaço do 
Líder)
Compartilhar com a igreja as experiências dos RDs e PGM
Mobilizar toda a igreja para o Cartão Alvo de Oração
Incentivar a igreja a desenvolver RDs a partir do Cartão Alvo de Oração
Realizar o Seminário 1 de Igreja Multiplicadora com a igreja toda
Desenvolver e viver uma cultura de cuidado mútuo e paixão pela 
evangelização relacional
Motivar a liderança constantemente a viver os princípios de IM

AÇÕES

barreiras

Líderes escolhidos e cuidados por meio de RDs
Líderes treinados nos Encontros de Formação e comprometidos com a 
visão de IM
O PGM Protótipo em desenvolvimento visando à multiplicação
Grande parte da igreja despertada para a visão de IM
Igreja experimenta e vive os resultados do Cartão Alvo de Oração
Líderes comprometidos com a visão e a prática do PGM
Líderes desenvolvendo RDs com pessoas não crentes
Líderes cuidando e sendo cuidados uns pelos outros
PGM Protótipo multiplicado e líderes incentivados
Assimilação da visão missionária no PGM Protótipo
Ações de compaixão e graça realizadas pelo PGM Protótipo
Supervisão com os líderes do PGM em funcionamento
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A DEUS
CUMPRINDO

GLORIFICAR
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Ter uma vida devocional efetiva diária (leitura da Palavra e oração)
Ler e estudar os livros de IM
Aplicar na igreja uma série de estudos sobre a Grande Comissão
Ministrar à igreja sobre o desenvolvimento das igrejas nas casas em  Atos 
Participar de eventos de IM (seminários, congressos, etc.)
Pregar sobre os mandamentos recíprocos do NT
Buscar um mentor e discipulador que caminhe dentro da visão de IM
Usar como estratégia pessoal e com a igreja o Cartão Alvo de Oração
Buscar informações e materiais de apoio no site de IM (Espaço do Líder)
Estudar o livro De volta aos princípios (Fabrício Freitas) e fazer o 
diagnóstico na seção Onde você está? (p. 109)
Compreender e viver relacionamentos discipuladores com não crentes
Desenvolver RDs com seus líderes da igreja
Orar por discernimento de quem serão os líderes para o PGM Protótipo
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Desenvolver uma igreja de discípulos comprometida com a oração
Iniciar o alinhamento de toda igreja com a visão de IM
Treinar e capacitar novos líderes na visão de IM
Fortalecer a supervisão com os líderes de PGM
Incentivar a prática dos RDs por toda a igreja (cuidado e mutualidade)
Continuar comunicando a visão de forma otimista
Mobilizar novos membros na visão de IM
Ampliar os Encontros de Formação para uma Escola Bíblica Discipuladora
Incluir os membros nos PGMs sem perder a visão de multiplicação 
Realizar os Seminários 2 a 4 com toda a igreja
Formar supervisores a partir dos líderes que multiplicaram seu PGM
Marcar a data de Multiplicação dos novos PGMs
Desenvolver ações missionárias nos PGMs (PAM PGM)
Desenvolver ações de compaixão e graça a partir dos PMGs
Celebrar com alegria as vitórias

Viver a multiplicação de discípulos
Viver a multiplicação de líderes (PGMs e supervisores)
Viver a multiplicação por meio da formação de novos PGMs
Igreja impactando a cidade   

Vida devocional diária fraca (Palavra e oração)
Falta de supervisão associada aos RDs
Ausência da intencionalidade de multiplicação
Transformar os PGMs em grupos de comunhão
Dificuldade de desenvolver os RDs
Não formar novos líderes
Perda de foco na visão de IM
Não marcar a data de multiplicação do PGMs
Não celebrar as vitórias
Novos membros do PGM sem entender a visão de multiplicação
Tentação de criar atalhos
Iniciar PGMs com líderes sem capacitação

Pastor
MULTiplicador

liderança
MULTiplicadora

2º trecho
formação de 
líderes-chave

Próxima Parada:
Multiplicação do 
PGM protótipo

igreja
MULTiplicadora

3º trecho
Primeiros 
pgms

Próxima Parada: 
PGMs saudáveis 
multiplicando discípulos

tempo de implementação

mínimo
6 meses

máximo
12 meses

tempo de implementação

tempo de implementação

ciclo de 12meses

Máximo de 

30 meses
para implementação

mínimo
3 meses

máximo
6 meses

Mínimo de 

21 meses
para implementação

Próxima Parada: 
O pastor pronto para 
começar a implementação

Frutos de uma igreja multiplicadora:

O que o pastor deve fazer antes de implementar PGMs:

Resultados dessas primeiras ações:

Erros mais comuns nesta fase:

Como gerar uma liderança multiplicadora:

O que o pastor deve buscar nesta fase:

Erros mais comuns nesta fase:

Erros mais comuns nesta fase:

Como levar a igreja a viver os princípios de IM:


