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O QUE É? 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: Mateus 28:19,20 

 
DE ONDE VEM? O mais importante da visão é sua fundamentação bíblica e sua 

aplicabilidade em qualquer contexto ou modelo de igreja nos dias de hoje.   
 
OS 5 PRINCÍPIOS:  

MOISÉS: (Atos 1:14) A oração não era eventual para os momentos de 
crise, nem casual no dia a dia da igreja do N.T. Ela fazia parte de um 
estilo de vida da igreja. Eles oravam em todo o tempo e sem cessar. 
Hoje, oramos muito pouco, em comparação com a igreja primitiva. Em 
quase todo o nosso país, com raras exceções, as reuniões de oração são 

as menos freqüentadas na igreja. A Igreja Multiplicadora tem como visão desenvolver a prática 
da oração de forma intensa e contínua na vida do crente, de sua família, na vida dos líderes e 

consequentemente na igreja local. Pois, sem oração, nada acontece. “Através da história da Igreja, os maiores reavivamentos têm 
acontecido após períodos de trevas espirituais. Durante estes períodos, pequenos grupos de pessoas desejavam desesperadamente 
um despertamento espiritual. A oração era vista como uma necessidade e não como uma opção”.  TIPPIT, Sammy. O Fator Oração. 
Rio de Janeiro: Ed. Sabre, 2006. p. 23. “Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações”. 
Atos 2:42  
 

OSIEL: Os discípulos de Jesus, na igreja primitiva, compartilhavam as “Boas Novas - Evangelho”, o tempo 
todo. Onde estavam, pregavam, anunciavam, disseminavam a Palavra de salvação. O interessante é que as 
estratégias usadas eram as mais variadas, sempre de acordo com o contexto social em que estavam 
inseridos. Evangelismo sem relacionamento é furada. A Evangelização Discipuladora, consiste na 
comunicação do evangelho aliada ao RD = Relacionamento Discipulador. Ao evangelismo por amizade. É 

uma ação intencional: Pregar, ganhar, cuidar, capacitar e enviar. “Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, 
e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra”. Atos 1:8 
 

OSIEL: A multiplicação de igrejas foi uma ação estratégica coordenada pelo Espírito Santo logo no início da 
expansão da igreja no Oriente Médio, na Ásia e na Europa. Em suas viagens missionárias, por onde eles 
passaram Paulo e seus discípulos tinham a intenção de deixar uma igreja plantada. Este princípio traduz 
uma estratégia que pode ser usada em nossos dias, a fim de que, assim como foi no primeiro século, 
multipliquemos o número de igrejas pelo Brasil e pelo mundo. “Então os apóstolos e os presbíteros, com 

toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado 
Barsabás, e Silas, dois líderes entre os irmãos”. Atos 15:22. 
 

MARCEL: A formação de líderes multiplicadores é a chave dentro dos planos do Senhor Jesus de chegar até 
os confins da terra com as Boas novas de salvação. A igreja que não investe em capacitação de liderança e 
formação de novos líderes se torna centralizadora e os que estão com todo o serviço ministerial nas mãos 
tendem a se tornar ditadores, ou se cansarem causando desânimo e relutância ao trabalho eclesiástico. Se 

você morrer hoje, tem certeza de que capacitou alguém para te substituir? Foi assim com Moisés, que morreu em paz, sabendo que 
Josué estava muito bem preparado. A capacitação de novos lideres é essencial para o crescimento e desenvolvimento da igreja. “E 
as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a 
outros”. 2 Timóteo 2:2. 
 

TIAGO: O Senhor Jesus sempre se compadeceu dos sofrimentos das pessoas. Para Ele as pessoas sempre 
foram mais importantes que as coisas e até que regras (Paralítico curado no tanque de Betesda no sábado 
– João 5:1-17). A Igreja, hoje, também não pode fechar os olhos para as necessidades das pessoas dentro 
do seu raio de alcance, e até mesmo em lugares mais distantes. A igreja local não pode ficar alheia e 
ausente diante dos desafios sociais ao nosso redor. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem o compromisso com 

dignidade humana à luz dos valores cristãos e da Palavra de Deus. Fomos “agraciados para sermos graciosos”. “Aprendam a fazer o 
bem! Busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva”. Isaías 1:17. 
 

A visão de Igreja Multiplicadora não é um método ou modelo de crescimento, mas é algo natural que acontece em cada 
membro do Corpo de Cristo, isto é, o desejo de fazer discípulos que façam discípulos. Quando todos estão engajados, a Igreja 
começa a multiplicar. Precisamos saber que ser Igreja é alcançar pessoas, não é nada mais do que isso. Que possamos ser, até a 
volta de Cristo, uma Igreja Multiplicadora! Este é nosso desafio para você e para sua igreja neste tempo. Leia o livro, utilize os 
recursos, estude, prepare-se e transmita esta mensagem com empolgação. Seja um motivador. Cada um de nós a partir de agora é 
um multiplicador. Mas para que isto seja real, é necessário que seus liderados vejam os princípios aplicados em sua vida, então: 

Multiplique Oração, Evangelização Discipuladora, Plantação de Igrejas, Formação de Líderes, Compaixão e Graça.  
 

Visite o site: www.igrejamultiplicadora.org.br 


