
IGREJA 
multiplicadora
5 PRINCÍPIOS BÍBLICOS PARA O CRESCIMENTO



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



Evangelização 
Discipuladora



ED Evangelização discipuladora

1 Evangelizar é, por essência, anunciar o 
Evangelho, torná-lo conhecido. Para que 

alguém se converta e se torne um discípulo 
de Jesus, é necessário que ouça o Evangelho 

pelo menos uma vez e o compreenda, 
recebendo-o em seu coração pela fé.

A essência da evangelização



Mark Dever“ O evangelho não é o anúncio de que 
tudo está bem conosco, nem de que 
Deus é amor, nem de que Jesus quer 
ser nosso amigo. O evangelho não é a 
mensagem de que Deus tem um plano 
e um propósito maravilhosos para nós.



Mark Dever“ O evangelho é as boas novas de que 
Jesus morreu na cruz como um sacrifício 
vicário [que faz as vezes de outrem], em 
favor dos pecadores, e ressuscitou, 
estabelecendo o meio de sermos 
reconciliados com Deus. É a mensagem 
de que o Juiz se torna Pai, se tão-
somente nos arrependermos e crermos.



O Evangelho em Romanos

1. Paulo diz que o ser humano é responsável 
diante de Deus (Rm 1.1-22). 

2. Paulo diz que o problema do homem foi 
rebelar-se contra Deus, tanto gentios como 
judeus (Rm 1.23-3.20).



3. Paulo diz que a solução de Deus para o 
pecado do homem é a morte sacrificial e a 
ressurreição de Jesus Cristo (Rm 3.21-26). 

4. Paulo diz como ser salvo: A salvação que 
Deus proveu nos alcança “mediante a fé 
em Jesus Cristo”, para todos “os que 
creem” (3.22).

O Evangelho em Romanos



ED Evangelização discipuladora

1Evangelizar é, por essência, anunciar o 
Evangelho, torná-lo conhecido. Para que 

alguém se converta e se torne um discípulo 
de Jesus, é necessário que ouça o Evangelho 

pelo menos uma vez e o compreenda, 
recebendo-o em seu coração pela fé.

A essência da evangelização



ED Evangelização discipuladora

2Oferecer às pessoas uma oportunidade 
válida de crer em Jesus Cristo. Por válida, 
queremos dizer uma oportunidade em que o 
Evangelho seja proclamado de maneira clara 

e fiel de modo que a pessoa possa vir a 
compreendê-lo e responder positivamente.

O propósito da evangelização



ED Evangelização discipuladora

3A Bíblia nos orienta a fazer tudo para a glória 
de Deus (1Co 10.31). Assim é que o apóstolo 

Paulo considera a evangelização, antes de 
tudo, como um ato de adoração, como 

explica em Romanos 15.7-11.

A motivação para a evangelização



ED Evangelização discipuladora

4A fonte de poder para a Evangelização é o 
Espírito Santo. Jesus não só deixou uma 

ordem (“vão e façam discípulos”) como 
também nos municiou do que precisamos 

para cumpri-la: o pleno e suficiente 
revestimento do Espírito Santo (Atos 1.8).

A fonte de poder para a 
evangelização



ED Evangelização discipuladora

5Persuadir as pessoas a crerem em Jesus 
Cristo como Senhor e Salvador, de modo a 

serem acrescidas à igreja mediante a 
profissão de fé e o batismo, iniciando o seu 

amadurecimento em santidade.

O alvo da evangelização



“ A comunicação clara e fiel do 
Evangelho visando, sob o poder e a 
dependência do Espírito Santo, levar 
pessoas ao arrependimento e à fé em 
Jesus Cristo como Senhor e Salvador, 
tornando-se seus discípulos.

Evangelização é 



“ Não é a última parte da Grande 
Comissão; isto é, ensinar novos 
convertidos que desejam ser 
batizados. É muito mais.

Discipulado 



“ A palavra “discipulado” não ocorre na 
Bíblia, mas apenas o termo “discípulo” 
e a expressão imperativa “façam 
discípulos” (Mateus 28.19).



“ Aluno, aprendiz, aquele que aprende, 
que segue e se entrega ao ensino de 
alguém, que se assenta aos pés de 
um mestre para aprender com ele. 
Usado para designar todos aqueles 
que se convertiam ao Evangelho.

Discípulo  



“ Três dimensões
Fazer discípulos  

CHAMAR AGREGAR APERFEIÇOAR

Evangelização

Discipuladora

Comunicação do evangelho

Relacionamento discipulador



Ir

Batizar Ensinar

Façam 
Discípulos

CHAMAR

AGREGAR APERFEIÇOAR



“ O processo de fazer discípulos 
multiplicadores por meio do 
relacionamento intencional de um 
discípulo com uma pessoa visando 
torná-la outro discípulo.

Discipulado  



“ A comunicação do Evangelho aliada 
ao relacionamento discipulador com o 
objetivo de chamar, agregar e 
aperfeiçoar discípulos multiplicadores.

Evangelização 
discipuladora



para cumprir a

Evangelização 
discipuladora

Grande Comissão
com transmissão de

Verdade e Vida
1Tessalonicenses 2.7-12



“ será cumprida pela transmissão de 
verdade e de vida, através de ensino e 
de relacionamento, de comunicação e 
de convívio, de evangelização e de 
relacionamento.

A Grande Comissão, 
através de RDs,



“ Orar - constância 
Ir - intencionalidade (onde está e aonde vai) 
Anunciar - urgência

OIÁ



Escreva os nomes das pessoas no 
Cartão. Ore por elas todos os dias.

1o Passo



2o Passo

Assim que começar a orar, diga a cada 
uma delas (pode ser até por mensagem 
eletrônica) que você está orando por elas.



3o Passo

Depois de alguns dias de oração, 
pergunte às pessoas de sua lista se há 
algum pedido especial de oração.



4o Passo
Convide as pessoas para irem a sua 
casa a fim de compartilhar uma 
refeição e ter um momento de convívio 
com elas. Receba bem e compartilhe.



5o Passo

Convide as pessoas para a reunião do 
seu Pequeno Grupo Multiplicador ou 
para o culto da igreja.



6o Passo

Se a pessoa mostrar desinteresse, 
desistir ou simplesmente recusar o seu 
convite, não desista dela nem desanime.



“ Abordagem - conforme receptividade (simpatia) 
Linguagem - contextualizada (graça e verdade) 
Vínculo - estabelecer conexão (coração) 
Oração - base de tudo, combustível (poder)

ALVO
PARA ANUNCIAR



“ Um pequeno grupo de pessoas que 
se reúne regularmente para glorificar a 
Deus por meio do fortalecimento de 
Relacionamentos Discipuladores e da 
multiplicação de discípulos.

PGM
Pequeno Grupo 
Multiplicador



“ RAÍZES

PGM
Pequeno Grupo 
Multiplicador

Relacionar 
Agregar 
Interceder 
Zelar 
Ensinar 
Solicitar contas



Evangelização 
Discipuladora


