




TEMPO DE RECORDAR



A Igreja Multiplicadora é a visão de 

multiplicação intencional baseada em 

cinco princípios bíblicos de crescimento 

para a igreja local com o objetivo de 

cumprir a Grande Comissão.



A intencionalidade na

MULTIPLICAÇÃO



 Oração
 Evangelização Discipuladora
 Plantação de Igreja
 Formação de Líderes
 Compaixão e Graça



Igreja
Celebração

Congregação

PGM
Grupo

Discipulado 
Um a Um

Cuidado Personalizado

UMA IGREJA DISCIPULAR



A IMPORTÂNCIA DO LÍDER MULTIPLICADOR



Quem foi o líder mais influente em sua vida?



A IMPORTÂNCIA DO

LÍDER MULTIPLICADOR



“E ele designou uns como apóstolos, outros como 
profetas, outros como evangelistas, e ainda 

outros como pastores e mestres, tendo em vista o 
aperfeiçoamento dos santos para a obra do 

ministério e para a edificação do corpo de Cristo.” 
Efésios 4: 11 e 12

O LÍDER MULTIPLICADOR



Uma das funções mais importantes da 
liderança é equipar os santos para que 

se tornem participantes da obra 
missionária, usando seus dons e talentos 

para glória de Deus.

O LÍDER MULTIPLICADOR



“O papel principal do 

líder é formar outros 

líderes para que o 

Evangelho chegue até 

os confins da terra.”  



CONSELHO DE JETRO



“O que estás 
fazendo não 

é bom.”

Êxodo 18.17-18



“Com certeza, tu e este povo que está 
contigo desfalecereis, pois a tarefa é pesada 

demais; não podes fazer isso sozinho.”

Êxodo 18.17-18



LIDERE



19 Ouve-me agora. Eu te aconselharei, e que 
Deus esteja contigo: Deves representar o 

povo diante de Deus, (Oração) a quem deves 
levar as causas do povo; 20 ensina-lhes os 
estatutos e as leis (Palavra), mostra-lhes o 

caminho em que devem andar e as obras que 
devem praticar (A prática do amor). 

Êxodo 18.19-22



“PROCURA DENTRE TODO O POVO”



21 Além disso, procura dentre 
todo o povo homens capazes, 

tementes a Deus, homens 
confiáveis e que repudiem a 

desonestidade; 

Êxodo 18.19-22



“NÃO FAÇA TUDO SOZINHO”



“21 e coloca-os como chefes de mil, chefes 
de cem, chefes de cinquenta e chefes de 

dez; 22 para que eles julguem o povo 
todo o tempo. Que levem a ti toda causa 

difícil, mas que eles mesmos julguem 
toda causa simples.” 

Êxodo 18.19-22



Moisés dificilmente teria chegado 
aonde chegou se não tivesse dividido 
o trabalho com seus auxiliares nem 

preparado seus sucessores.



Moisés

Elias

Jesus

Barnabé

Paulo

• Josué

• Eliseu

• Discípulos

• Paulo

• Timóteo e Tito



O objetivo de todo o processo de 
formação de liderança é a preparação 

de líderes que preparem outros e 
mantenham o processo de multiplicação 

e crescimento.



A IMPORTÂNCIA DO

LÍDER MULTIPLICADOR



“O papel principal do 

líder é formar outros 

líderes para que o 

Evangelho chegue até 

os confins da terra.”  



“E ele designou uns como apóstolos, outros como 
profetas, outros como evangelistas, e ainda 

outros como pastores e mestres, tendo em vista o 
aperfeiçoamento dos santos para a obra do 

ministério e para a edificação do corpo de Cristo.” 
Efésios 4: 11 e 12

O LÍDER MULTIPLICADOR



1 – Por que a FORMAÇÃO DE LÍDERES é 
uma ação necessária para a igreja e para 
o SUCESSO DO MINISTÉRIO?

2 – Como líderes de igreja, temos 
preparado outros líderes para a nossa 
ausência ou será que o trabalho sofreria 
solução de continuidade? Comente.


