
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 



Oração



OÇ Oração

Orar foi o primeiro movimento dos 
discípulos após o recebimento da 
Grande Comissão.



Atos 1.14

“ Todos eles se reuniam em oração 
com um só propósito, 
acompanhados de algumas 
mulheres e também de Maria, 
mãe de Jesus, e os irmãos dele.



Atos 2.42

“ Todos se dedicavam de 
coração ao ensino dos 
apóstolos, à comunhão, ao partir 
do pão e à oração.



E. M. Bounds“ O que hoje a Igreja necessita não é de mais e 
melhor maquinismo, de novas organizações ou 
mais e novos métodos, mas de mais homens a 
quem o Espírito Santo possa usar — homens de 
oração, homens poderosos na oração. O Espírito 
Santo não se derrama através dos métodos, mas 
por meio dos homens. Não vem sobre 
maquinarias, mas sobre homens. Não unge 
planos, mas homens — homens de oração.



Lucas 18.7

“ Acaso Deus não fará justiça a 
seus escolhidos que clamam a 
ele dia e noite? Continuará a 
adiar sua resposta?



Arival Dias Casimiro“ O livro de Atos tem mais de trinta 
referências à oração, em muitas 
situações diferentes. Em Atos, a 
igreja põe em prática aquilo que viu 
Jesus fazer e ensinar. A igreja em 
Atos preocupava-se com a prática 
da oração.



OÇ Oração em Atos

Atos 1.12-14 1 A primeira reunião da igreja em Atos 
foi uma reunião de oração.



OÇ Oração em Atos

Atos 1.23-26 2 A oração orientava a igreja a tomar 
decisões importantes.



OÇ Oração em Atos

Atos 2.42 e 9.11 3 A oração como meio de integrar novos 
convertidos e promover a comunhão.



OÇ Oração em Atos

4 A oração como como prática 
imprescindível para os líderes da igreja.

Atos 3.1; 4.23-24; 6.6; 8.15; 9.34 
e 40; 10.9 e 11.5



OÇ Oração em Atos

Atos 6.3-4
5 A oração associada ao ministério 

da palavra para promover a saúde 
da igreja.



OÇ Oração em Atos

Atos 12.1-5
6 A oração é um meio para enfrentar 

a perseguição



OÇ Oração em Atos

Atos 13.1-3
7 A oração por direção estratégica.



OÇ Oração em Atos

A oração como meio para 
converter pecadores. 8 Atos 16.13-15, 16-18 e 25-34



Fernando Brandão“ Uma igreja multiplicadora é uma 
igreja em avivamento. E a maior 
expressão de avivamento em uma 
igreja será um testemunho 
poderoso do Evangelho no 
cumprimento da Grande Comissão 
(Mateus 28.18-20).



Fernando Brandão“ Por mais que estratégias e metodologias 
sejam importantes, multiplicar discípulos e 
igrejas é uma questão de experimentar um 
avivamento por meio da oração. Jesus não 
só deixou uma ordem a sua igreja (Mateus 
28.18-20), como também a equipou com 
tudo que precisava para cumprir essa ordem: 
o poder do Espírito Santo (Atos 1.8).



OÇ Oração

A oração é essencial na evangelização, 
pois Deus liberta os cativos em 
resposta à intercessão do Seu povo.

2Co 4.4; 2Tm 2.25-26



OÇ Oração

Todo crente pode participar da obra de 
multiplicação por meio da intercessão. 

Efésios 6.18-19



OÇ Oração

Discípulos que multiplicam discípulos 
serão despertados e enviados aos 
campos como fruto da oração. 

Lucas 10.2



OÇ Oração

✓ Agende momentos para orar. 
✓ Use a Bíblia para orar. 
✓ Faça um registro diário de oração. 
✓ Escreva sua oração. 
✓ Faça listas de pedidos. 
✓ Encontre parceiro de oração. 
✓ Ore em família.



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.



Oração


