


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.



RELACIONAMENTO DISCIPULADOR - I



SABER VS. FAZER

Todos sabemos que o nosso 
chamado primordial é fazer 
discípulos. Mas entre esse saber 
e fazer há uma enorme 
distância. Poucos membros de 
nossas igrejas podem dizer que 
já produziram um novo 
discípulo ou que atualmente 
estão no processo de produzir 
um.



A falta de exemplificação do 
que é e de como funciona o 

discipulado tem sido um dos 
principais obstáculos para 

um movimento de 
multiplicação de discípulos 

em nosso meio. 

A FALTA DE EXEMPLO



O que significa na prática 
priorizarmos o fazer discípulos 
como estilo de vida? Que ações 
isso envolve? Quantas horas 
teremos que dedicar a isso por 
semana? Em geral, não 
sabemos, não falamos, não 
ensinamos. Temos poucas 
experiências. Apenas ideias 
vagas.

IDEIAS VAGAS



O QUE SIGNIFICA FAZER DISCÍPULOS
DISCÍPULOS SEGUNDO QUEM NOS MANDOU FAZÊ-LOS



Jesus nunca 
estabeleceu um 
ponto de corte 
entre 
evangelização e 
discipulado.

EVANGELIZAÇÃO E DISCIPULADO



Os discípulos não 
tiveram dúvidas de 
como executariam 
o que Jesus lhes 
estava pedindo. Eles 
foram discipulados!

COMO OS DISCÍPULOS ENTENDERAM



NÃO APENAS A ORDEM, 
MAS TAMBÉM A ESTRATÉGIA

COMO JESUS FEZ DISCÍPULOS?



“Façam como eu fiz. Se 
parece impossível, não se 

preocupem. Eu vou capacitar 
vocês. Eu estarei com vocês, 

encorajando e 
supervisionando para que 
sejam bem-sucedidos nessa 

missão”.

JESUS NOS MOSTROU COMO FAZER. 

GRANDE COMISSÃO EM OUTRAS PALAVRAS



Por mais paradoxal que pareça, a 
missão que Cristo nos entregou é para 
ser cumprida por meio de produzirmos 

os nossos próprios discípulos dele.

FAZEMOS DISCÍPULOS DE QUEM?



MAIS QUE UM PROGRAMA, 
UM JEITO DE SER.

O CAMINHO RAPIDO E FÁCIL SIMPLISMENTE NÃO EXISTE



O FATOR AGENDA

Jesus chamou doze homens 
para conviverem com ele 24 

horas por dia durante mais de 
três anos. Ele não usou apenas 
as horas vagas. Para fazermos 
discípulos, precisaremos cortar 
algumas atividades que estão 
na nossa agenda para incluir 

pessoas no lugar.



O CICLO VICIOSO

Programas

Ativismo

Falta de 
Tempo

Falta de 
Líderes

Pastor  Faz-
Tudo



OS LADRÕES DE TEMPO DO NOSSO TEMPO

PBM 2015 - 48% dos brasileiros 
usam a internet, 26% dos quais 

todos os dias. Eles ficam 
conectados, em média, 4h59 
por dia durante a semana e 

4h24 nos fins de semana. Entre 
os com ensino superior, a 

média diária sobe para 5h41, 
de segunda a sexta-feira. 



OS LADRÕES DE TEMPO DO NOSSO TEMPO

IBOPE 2014 - cada 
telespectador brasileiro 

assistiu TV em média 
durante 5 horas, 52 minutos 

e 39 segundos por dia, o 
que significa que os 

brasileiros passaram três 
meses inteiros do ano 

vendo televisão!



O DISCÍPULADO DE JESUS
COMPARADO AO NOSSO

5 DIFERENÇAS ESSENCIAS 



DISCIPULADO MODERNO DISCIPULADO DE JESUS

Realizado com pessoas 
convertidas

Realizado com pessoas 
interessadas

Baseado apenas em uma série de 
estudos

Baseado em um relacionamento

Desenvolvido em sala de aula Desenvolvido pessoalmente e em 
pequenos grupos

Prepara para o batismo Prepara para a vida e a 
multiplicação

Responsabilidade do pastor ou 
discipulador nomeado

Responsabilidade de todos os 
cristãos



RELACIONAMENTO DISCIPULADOR - I



A intencionalidade na

MULTIPLICAÇÃO



1 – “Os discípulos não tiveram dúvidas de como
executariam o que Jesus lhes estava pedindo.
Eles foram discipulados!” Diante do que ouvimos
hoje, de que forma você avalia o discipulado que
recebeu ao longo de sua trajetória cristã?

2 – Ao ser ver, como está a qualidade de nosso
modelo discipular em comparação ao modelo de
Jesus?


