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“… Continue a falar e não se cale, pois 
estou com você, e ninguém o atacará 
nem lhe fará mal, porque muita gente 

nesta cidade me pertence”.

Atos 18.9-10





O que é
uma 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.



Matemática da multiplicação

1 a 2 anos: 2 discípulos

2 a 4 anos: 4 discípulos

4 a 6 anos: 8 discípulos

8 a 10 anos: 16 discípulos

300 membros + 10 anos 
= 4.800 membros



Cristo morreu por todos, 
para que os que recebem sua 

nova vida não vivam mais 
para si mesmos, mas para 

Cristo, que morreu e 
ressuscitou por eles.

2Coríntios 5.15



Intencionalidade 
na multiplicação 

O diferencial da visão



Oração 

Evangelização 
Discipuladora 

Plantação de 
Igreja 

Formação de 
Líderes 

Compaixão e 
Graça



Plantação 

de Igreja

OÇ

IM

ED
PI

FL

CG

Igreja multiplicadora 
• Oração 
• Evang. Discipuladora 
• Form. de Líderes 
• Plant. de Igreja 
• Comp. e Graça 



IM 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.



OÇ Oração

A oração não era eventual para os momentos 
de crise, nem casual no dia a dia da igreja no 
Novo Testamento. Ela fazia parte do estilo de 
vida da igreja. Eles oravam em todo o tempo 
sem cessar.



ED Evangelização Discipuladora

Os discípulos compartilhavam o Evangelho em 
tempo e fora de tempo, estabelecendo 
relacionamentos discipuladores… O processo 
de evangelização estará incompleto se não 
andarmos algumas milhas com as pessoas, 
compartilhando-lhes verdade e vida.



FL Formação de líderes

A formação de líderes multiplicadores é chave 
dentro dos planos do Senhor Jesus de chegar 
até os confins da terra com as Boas-Novas de 
salvação. A igreja com líderes sem visão e que 
não invistam na formação de novos líderes 
dificilmente passará de uma geração.



PI Plantação de Igrejas

A multiplicação de igrejas foi uma ação 
estratégica coordenada pelo Espírito Santo 
logo no início da expansão da igreja no livro 
de Atos. Em todo lugar que os discípulos 
chegavam, eles buscavam, intencionalmente, 
plantar uma igreja.



CG Compaixão e graça

O Senhor Jesus sempre se compadeceu dos 
sofrimentos das pessoas. Em vários momentos, 
encheu-se de compaixão pela multidão que 
perecia como ovelhas sem pastor. Não se pode 
fechar os olhos para as necessidades das 
pessoas dentro de nosso raio de alcance, e até 
mesmo em lugares mais distantes.



A Visão de Igreja Multiplicadora é multiplicar 
discípulos e igrejas. Para isso, ela estrutura e 
organiza ações inter-relacionadas, tendo por 

base estes cinco princípios: 

1Oração, 2Evangelização Discipuladora, 
3Plantação de Igrejas, 4Formação de Líderes e 

5Compaixão e Graça.

Objetivo da visão



18Jesus se aproximou deles e disse: “Toda a 
autoridade no céu e na terra me foi dada. 

19Portanto, vão e façam discípulos de todas 
as nações, batizando-os em nome do Pai, do 

Filho e do Espírito Santo. 20Ensinem esses 
novos discípulos a obedecerem a todas as 
ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: 

estou sempre com vocês, até o fim dos tempos.

Mateus 28.18-20



Ir

Batizar Ensinar

Façam 
Discípulos

O núcleo da 
Grande 

Comissão

Criar e 
aprofundar 
relacionamentos 
intencionais



RDs PGMs Igreja

Todos os dias, no templo e de casa em 
casa, não deixavam de ensinar e 
proclamar que Jesus é o Cristo. (Atos 5.42)“ 
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Não é…
๏ Método ou modelo 
๏ Pequeno Grupo 
๏ Materiais (roteiro de discipulado) 
๏ Mudar tudo



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.



Cristo morreu por todos, 
para que os que recebem sua 

nova vida não vivam mais 
para si mesmos, mas para 

Cristo, que morreu e 
ressuscitou por eles.

2Coríntios 5.15
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