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A Evangelização 
Relacional compreende 

que o FAZER DISCIPULOS é 
um estilo de vida e de ser 

igreja. 



ESTRATÉGIAS DE UM MULTIPLICADOR

• Já que somos produtos do amor e da graça de 
Deus.

• Precisamos viver na prática desse amor.

• Precisamos viver a intencionalidade de 
multiplicar o amor de Deus.

• Em tudo que vivemos e fazemos devemos 
mostrar ao mundo a quem servimos 
evidenciando que somente Jesus é o caminho 
a verdade e a vida.



ESTRATÉGIAS DE UM MULTIPLICADOR

• Como podemos fazer para que as 
nossas qualidades, desafios e 

atitudes sejam meios de comunicar o 
evangelho de Cristo?



ESTRATÉGIAS DO DISCIPULO 
MULTIPLICADOR

• Já sabemos um pouco sobre qualidades e 
desafios de um discípulo multiplicador, vamos 
agora aprender um pouco mais sobre 
estratégias que o discípulo multiplicador 
precisa desenvolver para que o chamado 
primordial seja atendido.

• O que você pensa ser necessário para ser um 
discípulo multiplicador?



ESTRATÉGIAS DO DISCIPULO 
MULTIPLICADOR

• O fundamental na vida do discípulo 
multiplicador é que ele tenha uma vida cristã 
exemplar e a compreensão de que ser um 
discípulo multiplicador é um grande privilégio 
e não sacrifício.



ESTRATÉGIAS DO DISCIPULO 
MULTIPLICADOR

• O discípulo multiplicador é aquele que é usado 
por Deus para levar discipulos a crescerem na 
vida pessoal e espiritual despertando o desejo de 
atingir seus objetivos e a desenvolverem o 
chamado primordial =>Fazer discipulos.

• A principal estratégia é ser um cristão autentico 
comprometido com seu chamado primordial e 
seja consciente do privilégio  de ser usado por 
Deus para transformar outros discipulos em 
discípulos multiplicadores.



ESTRATÉGIAS PESSOAIS DO DISCIPULO 
MULTIPLICADOR

• Sede pois meus imitadores como eu o sou de 
Cristo (1Co 11.1)

1. Investir tempo com Deus

2. Interceder diariamente por seus discípulos

3. Investir tempo com seus discípulos

 V+V = Vida na vida

 V+M = Vida Ministerial



ESTRATÉGIAS PESSOAIS DO DISCIPULO 
MULTIPLICADOR

• Precisamos rever nossa agenda de atividades 
ajustando as prioridades de relacionamentos 
estabelecendo algum tipo de hierarquia:

• Exemplo

➢Relacionamento com Deus

➢Relacionamento com minha família

➢Relacionamento com meus discípulos

➢Relacionamento com minha igreja



Pare e reflita!



Compartilhando 

• Investir tempo com Deus

• Orar pelos discípulos

• Estabelecer a hierarquia de prioridades nos 
relacionamentos.

➢Garante o sucesso na vida discipular e no 
cumprimento do chamado primordial.



Compartilhando 

1. Quanto tempo do seu dia você julga ser 
necessário para investir no seu 
relacionamento pessoal com Deus;

2. Pense na seguinte proposição: mais do que 
orar por seus discípulos é necessário orar 
com seus discípulos.

3. Qual a importância do equilíbrio entre o 
desenvolvimento de Vida na Vida e Vida 
Ministerial com seus discípulos.


