
IGREJA MULTIPLICADORA

5 PRINCÍPIOS BÍBLICOS PARA CRESCIMENTO

Aula 1 – Facilitadora: Dina Fernandes – RJ, 03/02/19.



“A Visão de 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”.



PRINCÍPIOS ESTRATÉGICOS

Oração 
Evangelização 
Discipuladora

Plantação de 
Igrejas

Formação de 
Líderes 

Discipuladores

Compaixão e 
Graça



ORAÇÃO: sua 

importância.



“Tenho tanto que fazer que não consigo 
prosseguir sem gastar três horas diárias em 

oração” – Lutero (1483-1546).

“Deus não faz nada que não seja resposta à 
oração” – John Wesley (1703-1791).

“Gosto muito de ficar sozinho em minha cabana, 
onde consigo passar bastante tempo em oração. 
[...] Separei este dia para oração e jejum secretos 

diante de Deus” – David Brainerd (1718-1747).



ORAÇÃO: a principal via 

usada por Deus para nos 

transformar.

“Deus nos deu as disciplinas da vida espiritual 
como meios de receber sua Graça” – Richard 
Foster – Celebração da Disciplina.



DISCIPLINAS ESPIRITUAIS 

(INTERIORES E EXTERIORES)

MEDITAÇÃO

ORAÇÃO

JEJUM

ESTUDO

SIMPLICIDADE

SOLITUDE

SUBMISSÃO

SERVIÇO

Richard Foster – Celebração da Disciplina: o caminho do crescimento espiritual –
Editora Vida.



DISCIPLINAS ESPIRITUAIS 

(COMUNITÁRIAS)

CONFISSÃO

ADORAÇÃO

ORIENTAÇÃO

CELEBRAÇÃO

Richard Foster – Celebração da Disciplina: o caminho do crescimento espiritual –
Editora Vida.



OBJETIVOS

Compreender a importância dada à oração pelos discípulos e, 

posteriormente, pela Igreja do primeiro século.

Fortalecer os meios disponíveis para um estilo de vida em que a 

oração seja o princípio para a multiplicação de discípulos.

Entender como essencial a prática da “Oração Meditativa” para a 

Igreja Contemporânea.



ORAÇÃO: consolidação do 

ensino.

“Todos estes perseveravam unânimes em oração, 
com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e 

com os irmãos dele” – At 1.14.



ORAÇÃO: consolidação do 

ensino

“(...) eles perseveravam no ensino dos apóstolos e 
na comunhão, no partir do pão e nas orações” –

At 2.42.



TIPOS DE ORAÇÃO

Discursiva (Mt 6.9-14; Lc 11.2-4); 

Mental (Ef 6.17; Jd 20);

Silenciosa (1 Sm 1.13);

De renúncia (Mt 26.39; Lc 22.42);

Confissão (Ne 1.4-6);

Por direcionamento (Salmos; Lc 6.12-13);

 Intercessória (Is 53.12; Jo 17; Rm 8.26; Hb 7.25);

Súbita (Ne 2.4; 2 Sm 15.31);

Em secreto (Mt 6.6)...



ORAÇÃO: diálogo com Deus

Como conversar com Deus?

Reflexão: Mateus 6.5-7



ORAÇÃO: em secreto

Ύποκριταί = Hipócrita

Ref. Bíblicas: Gn 32.24; Os 12.4;  1 
Sm 1.10-13; Mt 14.23; 26.36, 38-39, 
42, 44; Mc 1.35; 6.46; 14.32, 35, 39, 
41; Lc 3.21; 5.16; 6.12; 9.18; 22.41; 
At 9.11, 40.



ORAÇÃO: diálogo com Deus

É mandatória (Mt 6.5);

Deve ser sincera (Mt 6.6);

Possui caráter intimista (Mt 6.6);

É dialógica (Mt 6.7);

 Indica dependência e submissão (Mt 6.8).



ORAÇÃO: linguagem usada 

na relação com Deus

“Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi 
para um lugar deserto e ali orava”.

Jesus Cristo (Mc 1.35).

Eugene H. Peterson – Maravilhosa Bíblia: a arte de ler a Bíblia com o Espírito – Ed. Mundo 
Cristão.



ORAÇÃO: linguagem usada 

na relação com Deus

“...mas o mesmo Espírito intercede por nós 
sobremaneira, com gemidos inexprimíveis” - Rm 8.26.

“...louvando a Deus com salmos, e hinos, e cânticos 
espirituais” - Cl 3.16.

“Somente em Deus, ó minha alma, espera 
silenciosa...” – Sl 62.1.



“

”

ENSINA-NOS A ORAR...

“De uma feita, estava Jesus orando em certo 
lugar; quando terminou, um dos seus discípulos 

lhe pediu...” – Lc 11.1.



A ORAÇÃO MODELO

 Filiação, Intimidade e Relacionamento (Lc 11.2; Jo 1.12);

Comunhão fraterna (Mt 6.9);

O Pai habita nos céus (Mt 6.9; 1 Co 15.40, 44, 47-48);

 3 pedidos relacionados a Deus (Mt 6.9-10);

 3 pedidos relacionados ao homem (Mt 6.11-13);

 Reconhecimento do poder e da majestade de Deus.



ORAÇÃO: como temos orado?

“Tomai também o capacete da salvação e a espada do 

Espírito, que é a palavra (ρήμα) de Deus; com toda oração 

e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto 

vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os 

santos e também por mim; para que me seja dada, no 

abrir da minha boca, a palavra (λόγος), para, com intrepidez, 

fazer conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador 

em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar, como me 

cumpre fazê-lo” – Ef 6.17-20.



ORAÇÃO: fundamentos.

 Reconhecimento;

 Intimidade;

 Santidade;

 Humildade;

 Fé; e

 Submissão à vontade de Deus.

Igreja Multiplicadora: 5 princípios bíblicos para crescimento. Editora Convicção.



A IMPORTÂNCIA 

DA ORAÇÃO 

PARA A IGREJA 

MULTIPLICADORA



ORAÇÃO MEDITATIVA.

Ouvir Deus falando;

 A fala precede à escrita;

 Responder a Deus; orando;

 Não é uma técnica metódica;

 É um hábito cultivado de viver o texto;

 Reflexão: Mateus 28.18-20.

Eugene H. Peterson. Maravilhosa Bíblia: a arte de ler a Bíblia com o Espírito. Ed. Mundo 
Cristão. 
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Contatos: dina_delima@hotmail.com

Cel. 9-9525-3457.
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