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Liderança Multiplicadora 
Por Hildemar Teixeira 

 

Dois Tipos de Liderança 

Tipo: Limitadora e Multiplicadora 

Disciplinas da Liderança Multiplicadora 

Atraia as pessoas talentosas e aproveite seu potencial ao máximo. 

Disciplinas da Liderança Multiplicadora 

Crie um ambiente que requeira das pessoas suas melhores ideias e trabalho. 

Como os bons líderes valorizam você? 

* Questionam pessoas sobre tópicos que as farão pensar e considerar o que é possível 

* Criam debates importantes em cima de decisões importantes. 

* Permitem que as pessoas descubram as necessidades imediatamente. 

 

Líder precisa para multiplicar 

Ser, Ter e Fazer 

Líder precisa para multiplicar 

13 % dos trabalhadores de todo o mundo estão engajados no emprego, os outros 87 % 

simplesmente cumprem tarefas. 

 

Ser 

Segundo o coração de Deus 

Íntimo de Deus, Cheio do Espírito Santo 

Seja o modelo 

1. Eu faço, você observa 

Seja o mentor 

2. Eu faço, você ajuda 

Seja o motivador 

3. Você faz, eu ajudo 

Seja um multiplicador 

4. Você faz, eu observo 

Papéis no desenvolvimento 
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 Discipulador – exemplo em disciplinas espirituais 

  Treinador – capacitar por meio de treinamento 

 

Ter 

Visão, Objetivos e Estratégias. 

Características que o Líder Multiplicador deve ter: 

* Aprende continuamente 

* Recursos  

* Treinamento prático 

* Mentoriamento pessoal e orientação 

 

Fazer 

Comunicar, Capacitar e Planejar 

7 erros para não cometer: 

1 – Não orar por novos líderes 

2 – Não visitar seus líderes em treinamento 

3 – Não treinar outros líderes 

4 – Não seguir as estratégias da igreja local 

5 – Não planejar e não definir data de multiplicação 

6 – Não realizar momentos de comunhão 

7 – O líder não se preparar para a reunião com seu liderado 

 

Plano 

Comunicar, Capacitar, Liderar e Mobilizar 

Identidade 

Missão – Compromisso com a grande comissão 

Objetivo – Cumprir a grande comissão 

Visão – Alcançar o Rio de Janeiro para Cristo 

Estratégia – Formação de líderes e a multiplicação anual de Células 

 

Missão do Líder 

Visão, objetivos e estratégia 

Planejar 
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Comunicar, Capacitar, liderar e Mobilizar 

Equipe, Líderes e Igreja 

O erro mais grave que o Líder não pode cometer: 

 Trabalhar sem Visão e Missão Clara 

Imprescindíveis ao líder: 

Planejar, Comunicar, Capacitar, liderar e Mobilizar 

Comunicar, Capacitar, liderar e Mobilizar 

Equipe, Líderes e Igreja 

Comunicar, Capacitar, liderar e Mobilizar 

São imprescindíveis, É o dia a dia do líder e é fundamental na visão, objetivos e estratégia. 

Capacitar e Liderar 

Ganhar, Consolidar, Treinar e Enviar 

Comunicar e Mobilizar 

 

FÓRMULA PARA MOBILIZAR NOVOS LÍDERES 

MI = AP + PI + CC 

Comunicar e Mobilizar 

Máximo de impacto, Alta potência, Proximidade intensa e Comunicação Clara  

ALTA POTÊNCIA: Prática Disciplinas Espirituais 

Pré-requisitos: Autenticidade, Compaixão e Sacrifício 

PROXIMIDADE INTENSA 

Estratégias nos relacionamentos, contato com pessoas não religiosas e abordagem combina 

com você 

      COMUNICAÇÃO CLARA  

Iniciar conversas espirituais, transmitir a mensagem com clareza e quebrar barreiras à Fé – 

Paradigmas. 

O líder multiplicador - principal é responsável pelo desempenho de sua equipe 

A principal tarefa do líder multiplicador: formar novos líderes 

Processo de liderança 

* Identificar frequentadores da célula com mais potencial para serem LTs. 

* Após aprovação do supervisor, investir na vida dos candidatos, lançando desafios 

progressivos. 

* Conforme a resposta positiva aos desafios, convidá-los para serem LTs da célula. 

* Comunicar à célula a escolha dos LTs. 
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* Formalizar o discipulado individual agendando encontros a cada 15 dias para trabalhar na 

formação da sua liderança 

* Discipulado Individual 

* Abrir coração, Planejamento, Oração, Comunhão (churrasco, café e etc), Treinamento e 

Aprender a Palavra de Deus 

 

A Transformação 

Sonhe – Multiplicar líderes; Demonstre – a liderança multiplicadora; Você precisa produzir antes 

para reproduzir 

Liderança é mais percebida do que ensinada 

- “Exemplo NÃO é a coisa mais importante para influenciar. É a ÚNICA.” Arbert Scheitzer 

DESCOBRIR – Descubra líderes em potencial; APROFUNDAR – Aprofunde seu 

relacionamento com eles; DESCREVER – Descreva a visão para ele; DETERMINE – Determine 

as expectativas e compromissos; DESENVOLVA – Desenvolva líderes em potencial; 

MOBILIZAR – Mobilize-os para liderança 

Prepare novos líderes para o sucesso: Envie-os e Mantenha contato 

A Transformação 

85 % dos líderes não têm as competências necessárias para serem promovidos e 70 % das 

posições de liderança não têm sucessores prontos. 

Hábitos  

Sonhar, Orar, Convidar, Contato, Preparo, Mentoriamento, Comunhão, Crescimento 

A eficácia de um líder deve ser avaliada com base no desenvolvimento de sua equipe 

Nenhum líder vai a lugar algum sem uma equipe capacitada e comprometida com a visão. 

O líder multiplicador não tem medo de ter pessoas de alta performance em sua equipe. Ele 

busca se cercar de pessoas competentes. 

Os melhores líderes são aqueles que conscientemente promovem o desenvolvimento de sua 

equipe. 

       

Conclusão 

A formação de líderes é a chave para o crescimento a fim de que a igreja continue fazendo a 

grande obra de glorificar e honrar o nome de Jesus. 
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