
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 



Formação de Líderes



“ Liderança Espiritual é levar as 
pessoas a se moverem, de onde 
elas estão, para onde Deus quer 
que elas estejam, de acordo 
com os planos de Deus.

— Henry e Richard Blackaby



“ Liderança Espiritual é levar as 
pessoas a se moverem, de 
onde elas estão, para onde 
Deus quer que elas estejam, de 
acordo com os planos de Deus.

— Henry e Richard Blackaby

1o fator da liderança espiritual 



“ Liderança Espiritual é levar as 
pessoas a se moverem, de onde 
elas estão, para onde Deus quer 
que elas estejam, de acordo com 
os planos de Deus.

— Henry e Richard Blackaby

2o fator da liderança espiritual 



“ Liderança Espiritual é levar as 
pessoas a se moverem, de onde 
elas estão, para onde Deus quer 
que elas estejam, de acordo com 
os planos de Deus.

— Henry e Richard Blackaby

3o fator da liderança espiritual 



“ Liderança Espiritual é levar as 
pessoas a se moverem, de onde 
elas estão, para onde Deus quer 
que elas estejam, de acordo com 
os planos de Deus.

— Henry e Richard Blackaby



“ Depois de passar quinze anos 
pesquisando o mundo ao meu redor, 
cheguei a várias conclusões sobre a 
Igreja Cristã nos EUA. A conclusão central 
é que a igreja americana está morrendo 
devido à falta de uma liderança forte.

— George Barna



“ […] descobri que o maior resultado 
evangelístico vem do relacionamento 
entre crentes e não-crentes. 
Evangelismo, portanto, é uma questão de 
estratégia – um problema de liderança.

— George Barna



“ O êxodo corrente nas igrejas é atribuível 
parcialmente à saída de leigos que 
possuem habilidades, dons e experiência 
de liderança. Estas pessoas, de quem a 
igreja precisa tanto, estão deixando a 
igreja porque não suportam mais uma 
liderança sem visão e que não as 
envolvem.

— George Barna



FL Formação de líderes

1Timóteo
Precisamos de líderes que como 

Timóteo, sigam os conselhos de Paulo.

- O que um líder deve ensinar? 
- Como um líder deve viver? 
- Qual é o cerne da boa liderança?



FL Formação de líderes

O que um líder deve ensinar?
• A verdade — 1.3-11 
• O Evangelho — 1.12-17 
• Com perseverança — 1.18-20; 4.1-11 
• Sem hipocrisia — 4.12-16

1Timóteo



FL Formação de líderes

Como um líder deve viver?

• Em relação à política — 2.1-6 
• Os homens e as mulheres — 2.8-15 
• Modelando o viver cristão — 3.1-13

1Timóteo



FL Formação de líderes

Qual é o cerne da boa liderança?

• Servir a Deus no serviço ao 
próximo — 5.1-6.2 

• Servir a Deus sem pensar em 
benefício próprio — 6.3-21

1Timóteo



“ Liderança Espiritual é levar as 
pessoas a se moverem, de onde 
elas estão, para onde Deus quer 
que elas estejam, de acordo com 
os planos de Deus.

— Henry e Richard Blackaby



FL Formação de líderes

1. Ensinando a verdade e proclamando o 
Evangelho com perseverança e sem hipocrisia; 

2. Exercendo nossa liderança, cônscios de 
nossos papeis e modelando o viver cristão; 

3. Esforçando-nos para servir a Deus no serviço 
ao próximo, sem pensar em benefício próprio.

Como faremos?



Formação de Líderes


