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O Relacionamento 
Discipulador é o 
relacionamento 

intencional de um 
discípulo multiplicador 

com outra pessoa 
visando torná-la um 

outro discípulo 
multiplicador.



DE DISCIPULO A DISCIPULO 
MULTIPLICADOR

• NOSSO PAPEL COMO COMO DISCIPULOS DE 
CRISTO É FUNDAMENTAL – FAZER DISCIPULOS 
PARA ISTO É DE FUNDAMENTAL IMPRTANCIA 
NOS TORNARMOS DISCIPULOS 
MULTIPLICADORES.

• DISCIPULADORES É DIFERENTE DE DISCIPULOS 
MULTIPLICADORES



ORAR



Orar foi o 
primeiro 

movimento 
dos discípulos 

após o 
recebimento 
da Grande 



“E, unidos, todos se 
dedicavam à oração, 
juntamente com as 

mulheres, com Maria, 
mãe de Jesus, e com 
os irmãos dele.” Atos 

1:14



A ORAÇÃO é 
essencial no 
discipulado 

multiplicador



APROFUNDANDO 
RAÍZES

Relacionar-se

Acolher

Interceder
Zelar pela 

pessoa

Ensinar o 
Evangelho

Solicitar 
Contas



Porque ser um multiplicador?

• Portanto, você, meu filho, fortifique-se na 
graça que há em Cristo Jesus.
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 2:1,2

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2tm/2/1,2+


Porque ser um multiplicador?

• O conhecimento é um bem compartilhado.

• Quanto mais conhecimento compartilhamos 
mais conhecimento adquirimos.

• Na vida discipular também é assim.

• Tudo que aprendemos devemos repassar a 
outros para que cresçam na fé, no 
conhecimento da Palavra e atinjam um maior 
nivel de maturidade espiritual.



Porque ser um multiplicador?

• Quando nos tornamos discipulos
multiplicadores estamos atendendo o 
chamado primordial de Jesus.

• O processo de discipulado desenvolvido 
através do RDs é primordial para que o 
evangelho de Cristo seja anunciado.

• Assim gerando a oportunidade para que o 
Espirito Santo ministre graça no coração 
daqueles que permitirem isso acontecer.



Porque ser um multiplicador?

• Ao sermos discípulos multiplicadores 
colheremos como resultado o crescimento 
espiritual nosso e de nossos discípulos.

• Viver como um discípulo multiplicador é viver 
em consonância com a Grande Comissão e 
contribuir ativa e intencionalmente para a 
expansão do Reino.



Concluindo

1. Qual a diferença entre ser um discipulador e 
ser um discípulo multiplicador?

2. Quais os resultados gerados na vida de um 
discípulo multiplicador?

3. O que preciso fazer para me tornar um 
discípulo multiplicador?


