


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.



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



“Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a 
autoridade me foi dada no céu e na terra.  Ide, 
portanto, fazei discípulos de todas as nações, 

batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que vos 

tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os 
dias até a consumação do século.” Mateus 28:18-20

A GRANDE COMISSÃO



A VIDA DO LÍDER E O EXEMPLO DE CRISTO



O maior 
exemplo de
Liderança 
multiplicadora 
(João 13)



“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 EXEMPLO DE CRISTO



O EXEMPLO DE CRISTO

Conhecimento da Palavra 

Vida de oração

Prática do amor



O conhecimento da Palavra é uma 
recomendação direta do Senhor Jesus. 

Em Mateus 22.29, Jesus afirma que 
erramos por não conhecermos as 
Escrituras nem o poder de Deus.

Conhecimento da Palavra 



A vida de oração também é uma 
recomendação direta do Senhor Jesus, 
seja por exemplo (Lucas 6.12; 9.28 e 22.41), 
seja por orientação verbal (Lucas 18.1).

A Vida de Oração



O conhecimento da Palavra e a vida 
de oração desassociados da prática 
do amor não cumprem o objetivo de 

Cristo (1 Coríntios 13.1). 

A Prática do Amor



Para sermos líderes, 
precisamos 

primeiramente nos 
deixar liderar por 

Jesus.



Antes de ser 
líderes, 

precisamos ser 
servos.



A Vida do Líder



Conhecimento da Palavra 



“Procura apresentar-te 
aprovado diante de 

Deus, como obreiro que 
não tem de que se 
envergonhar, que 

maneja bem a palavra 
da verdade.” 2Tm 2.15



A Vida de Oração



“O pregador que ministra vida é um 
homem de Deus, cujo coração tem 

sempre sede de Deus, cuja alma está 
buscando a Deus constante e 

intensamente, cujos olhos estão 
postos só em Deus e em quem, pelo 

poder do Espírito de Deus, a carne e o 
mundo foram crucificados e seu 

ministério é como corrente abundante 
de um rio que dá vida.”

BOUNDS. E. M. Poder através da Oração. 11. ed. São Paulo: Ed. Batista Regular, 1997. p. 13. 



Horatius Bonar, falando sobre a 
necessidade do líder ter um 

encontro diário com seu Senhor, diz: 
“Busquemos o Senhor logo cedo. Se 
o meu coração for temperado com 
sua presença logo cedo, ele terá 

aroma de Deus durante o dia todo. 
Encontremos com Deus antes que 
nos encontremos com qualquer 

outra pessoa”.
Horatius Bornar: Um recado para ganhadores de Almas, p.15.



A Prática do Amor



A VIDA DO LÍDER E O EXEMPLO DE CRISTO



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



1 – A liderança traz inúmeros desafios que
precisam ser enfrentados e superados em Cristo.
Quais os caminhos a serem percorridos para que
o LÍDER seja mais e mais SEMELHANTE A JESUS?

2 – Comente: “Uma igreja dificilmente terá uma
vida de oração mais efetiva do que a de seu
líder.”


