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 VISÃO: Ser uma Igreja Bíblica, relevante para a sociedade e comprometida com a grande 
comissão para comunicar o evangelho de todas as maneiras e formas possíveis, intencionalmente 
multiplicando discípulos de Cristo, plantando Igrejas e exercendo o amor de Deus por meio da fé. 

 
 

 
  4°TEMPO DA PALAVRA (25 MIN)  

Êxodo 18.21-23 21 “Mas escolha dentre todo o povo 

homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e 

inimigo de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 

mil, de cem, de cinquenta e de dez. 22 Eles estarão sempre 

à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a 

você apenas as questões difíceis; as mais simples decidirão 

sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o 

dividirão com você. 23Se você assim fizer, e se assim 

Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, 

e todo este povo voltará para casa satisfeito”. 

Compartilhando  

Este texto que lemos relata conselhos dados a Moisés pelo 

seu sogro Jetro para aliviar a sobrecarga de trabalho e ter 

um cuidado mais eficiente do povo recém libertado da 

escravidão do Egito. Pela orientação de Jetro, 

identificamos que o líder não deve fazer tudo sozinho, mas 

aquele que divide as tarefas com outros líderes em 

potencial, que são preparados para ser instrumentos no 

processo de expansão no reino de Deus.  

1° ORAÇÃO (5min) 

Para que ocorra um processo de 

multiplicação saudável, é 

necessário existir líderes 

capacitados para desenvolver uma 

liderança responsável e equilibrada. 

Nossa igreja inicia um processo de 

investimento significativo na 

formação de líderes 

multiplicadores, ou seja, líderes 

usados por Deus para liderar e 

serem facilitadores no processo de 

acolher, cuidar e multiplicar. Como 

você tem visto esse processo? 

2° TEMPO DE CANTAR 

(10min) 

“Louvem-no, vocês que temem o 

Senhor! Glorifiquem-no, todos 

vocês, descendentes de Jacó! 

Tremam diante dele, todos vocês, 

descendentes de Israel.” (Salmos 

22.23) 

3° TEMPO DE ORAR 

(25min) 

“Antes de clamarem, eu 

responderei; ainda não estarão 

falando,  e eu os ouvirei” 

(Isaías.65.24).  

Este é o momento de 

compartilharmos nossos pedidos de 

oração e intercedermos uns pelos 

outros. Invista menos tempo 

compartilhando e mais tempo 

orando. 

Motivos de oração: • Pela formação 

de líderes multiplicadores. 

 

7° ROTEIRO / PGM / IGREJA BATISTA CENTRAL EM RESENDE 

                                                                                             

 

 

Formação de líderes 
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Como podemos desenvolver uma liderança 

multiplicadora e também como podemos nos preparar 

para sermos líderes usados no processo de 

multiplicação de discípulos? 

1. A primeira parte do versículo 21 descreve 

qualidades que devem ser observadas na vida de um 

líder em potencial. Compartilhe quais são estas 

qualidades e como elas podem ser desenvolvidas. 

2. O objetivo do processo de formação de liderança é 

a preparação de novos líderes que possam ser 

instrumentos para o processo de multiplicação de 

discípulos e expansão do Reino de Deus. 

Compartilhe como você, membro, tem se colocado 

à disposição para participar do processo de 

formação de liderança multiplicadora.  

3. A parte final do versículo 22 afirma que a 

multiplicação de líderes alivia o fardo, pois ocorre a 

multiplicação do cuidado. Em sua opinião, como a 

multiplicação de líderes pode aliviar a carga dos 

outros líderes multiplicadores e como isso tem 

ocorrido em sua caminhada em Célula? 

4. Entendendo que todos nós temos potencial para 

sermos líderes, segundo as qualificações descritas por 

Jetro, e ainda, considerando que Jesus é nosso maior 

exemplo de liderança, quais são os benefícios de se 

permitir ser usado por Deus assumindo um papel 

de liderança na célula? 

Entender a importância da formação de líderes nos 

ajuda a participar intencionalmente do processo de 

preparação de multiplicação de discípulos. Todo líder 

de Célula está sendo desafiado a preparar o líder em 

treinamento para assumir um grupo na multiplicação, 

e todo membro, deve se colocar à disposição de Deus 

para ser usado. Você tem se colocado a disposição do 

Senhor? 

 

 

 

 

 

5° TEMPO DE IGREJA 

 

   O PGM não subistitui a Escola 

biblica dominical. Faça parte desse 

tempo precioso aos domingos pela 

manhã. 

   Ore para que Deus abençoe o 

congresso dos jovens e adolescentes 

essa semana. 

 

 

 6° TEMPO DA 

MULTIPLICAÇÃO (10min) 

 

 

  Lucas 10.2 nos afirma: “A colheita é 

grande, mas o trabalhadores são poucos. 

Portanto peçam ao Senhor da colheita que 

mande trabalhadores para a sua colheita”  

A multiplicação de trabalhadores passa pela 

oração. Invista um tempo orando pela 

multiplicação de líderes entre homens e 

mulheres capazes, tementes a Deus, 

confiáveis e que repudiam a desonestidade. 

 

 


