Start

Por que usar o Start?
Um movimento espiritual forte é um movimento com discipulado forte. O Start
é um programa de 6 encontros para pequenos grupos especialmente
preparado para alinhar e fortalecer os movimentos locais.

Tópico

Duração

Nosso DNA

Aprender o que envolve: Ganhar,
Edificar e Enviar

60-90 min.

Evangelismo

Não tem estudo, o grupo deve fazer
algum tipo de atividade evangelística
juntos

60-90 min.

Primeiros
Passos

60-90 min.

3º Encontro

O grupo vai estudar a lição “Segurança”
dos Primeiros Passos e dar uma olhada
no panorama geral da série para se
preparar para edificar um novo cristão.

4º Encontro

Nosso
relacionamento
com Deus

Estudo sobre a prioridade do nosso
relacionamento com o Senhor

60-90 min.

5º Encontro

Comunhão

Não tem estudo, o grupo deve fazer
alguma coisa divertida juntos

60-120 min.

6º Encontro

Multiplicação
Espiritual

Estudar o modelo bíblico para
multiplicação espiritual e as
características de um multiplicador

60-90 min.

1º Encontro

2º Encontro

2

Objetivo

1º Encontro: Nosso DNA
Para que Deus nos chamou?
Assim como o DNA contém a informação genética de
cada organismo que dá aos seres uma identidade
própria, o mesmo é verdade sobre a Cru. Tanto faz o
ministério, sempre vamos encontrar os elementos
ganhar, edificar e enviar em todo movimento de
multiplicação espiritual.

Mas, então, o que envolve Ganhar,
Edificar e Enviar?

“Uma comunidade
acolhedora de
estudantes
apaixonados por
conectar pessoas a
Jesus”

Ganhar
Desejamos que cada estudante tenha a oportunidade de conhecer a Deus, bem como de entender
e experimentar o Evangelho pela fé.
Para que isso possa acontecer é necessário que existam alguns elementos essenciais no nosso
“Ganhar”:
• _______________________________________ [Colossenses 2.2-4; Atos 4.29]
• _______________________________________ [Mateus 9.36; 2 Cor 5.14,15]
• _______________________________________ [Col. 4.5,6; João 4.4-26; 1 Cor. 9.22-23]
• _______________________________________ [1 Pedro 3.15; Atos 22.1-21]
• _______________________________________ [Lucas 8.38, 39; João 4.39]
• _______________________________________ [Atos 2.42-47; Jõao 17.22-23]
• _______________________________________ [Lucas 9.1-6; 10.1-17, Atos 5.41-42;
Marcos 1.38, 39]
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Êxito ao testemunhar é tomar a iniciativa de
compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo
deixando os resultados com Deus.
Edificar
Vamos ver alguns usos da palavra “Edificar” na Bíblia:
Atos 20.32; Romanos 10.14-15; Romanos 14.15-19; 2 Coríntios 13.10; 1 Coríntios 14.1-5

Desejamos que cada estudante cristão experimente transformação de vida genuína tendo sua fé
firmemente estabelecida, assim como o crescimento do seu relacionamento com Deus e a
capacitação para ajudar outros a experimentar o mesmo.
Para que isso possa acontecer é necessário que nós sejamos modelos de uma vida com Cristo.
Precisamos comunicar e ensinar sobre os conceitos fundamentais da vida cristã para que outros
possam entender, experimentar e, futuramente, passar para outros esses conceitos.
No nível mais básico, queremos edificar cristãos nessas áreas essenciais:
• _______________________________ [1 João 5.11-13]
• _______________________________ [1 João 1.5-2.2]
• _______________________________ [Efésios 3.16,17; 5.18]
• _______________________________ [Gálatas 5.16-26]
• _______________________________ [Lucas 11.1-13]
• _______________________________ [2 Timóteo 3.16,17; Hebreus 4.12]
• _______________________________ [Atos 2.42-47; Hebreus 10.24-25]
• _______________________________ [Atos 1.8; Colossenses 4.2-6]
• _______________________________ [Marcos 8.34-38; Romanos 12.1-2]
• _______________________________ [Mateus 28.18-20; Lucas 24.45-49
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Enviar
Desejamos que cada cristão tenha a oportunidade e o privilégio de alcançar outros para Cristo e ver
Deus enviando um número cada vez maior de trabalhadores para a colheita nas universidades, nas
comunidades e no mundo.
Para que isso possa acontecer, nós enviamos trabalhadores cristocêntricos para alcançar pessoas e
discipulá-las.
De que maneira enviamos estudantes?
• ___________________________________________ [Mateus 9.35-38]
• ___________________________________________ [Lucas 10.1-12]
• ___________________________________________ [2 Timóteo 2.2]
• ___________________________________________ [Efésios 2.10]
• ___________________________________________ [2 Timóteo 4.1-2,5]

Aplicação
Estes três elementos (ganhar, edificar, enviar) são características do movimento no meu campus?

Em qual dessas áreas meu campus é mais fraco? E mais forte? Por quê?

Como eu gostaria de ver o movimento crescendo nessa área fraca durante esse semestre?

O que podemos fazer esse semestre para que essas áreas fracas sejam desenvolvidas?
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2º Encontro: Evangelismo
Compartilhe o evangelho
É importante que o seu pequeno grupo saiba como levar um estudante a começar um
relacionamento com Jesus. Existem vários estudantes que começariam um relacionamento com
Deus hoje se alguém simplesmente lhes dissesse como. Você poderia dizer algo assim: “Alguém já
lhe explicou como você pode ter um relacionamento pessoal com Deus?” E depois da resposta:
“Posso explicar?”
Descobrimos que é útil literalmente ler a mensagem do evangelho a um estudante, palavra por
palavra. Ao final, se ele estiver aberto, guie-o em oração para receber a Cristo. (Pergunte ao
estudante se ele concorda que você leia a oração para que ele repita, frase por frase, depois de
você.)
Mas sejamos sinceros, evangelizar não é algo que fazemos tão naturalmente. Há muito medo
envolvido. Principalmente o medo de sermos rejeitados. Por isso, é importante saber como
evangelizar e também ensinar a outras pessoas a fazer o mesmo, para que assim elas se sintam
mais seguras. Ensinar a evangelizar é também uma forma prática de garantir que outros estudantes
assumam o compromisso de alcançar o campus.
Um modo simples de ensinar alguém é: 1. Levar alguém com você, para que ele possa ver como
você evangeliza. 2. Em seguida "trocar os papéis", ou seja, você o observa evangelizando. 3.
Comente o que observou de positivo e dê dicas de como ele pode melhorar. 4. Encoraje-o a
continuar evangelizando por conta própria, e a convidar talvez um novo cristão a se juntar a ele.

Quatro leis espirituais:

Você pode usar as “Quatro Leis Espirituais” que está disponível em

vários formatos:
1. Impresso
2. No aplicativo: GodTools
3. No site http://www.suaescolha.com/experiencia/pessoalmente/
Ainda que você possa enviar uma mensagem a um amigo com esse link, destacamos que é
importante que a mensagem deste folheto seja lida pessoalmente para a pessoa sempre que
possível.

10+:

O folder dos 10 Mais é uma estratégia evangelística cujo objetivo é levar seus amigos de

turma a Cristo de uma forma relacional — através da amizade e do testemunho. É um material
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facílimo de usar e que tem ajudado muitos estudantes a ganhar seus colegas para Jesus. Pode
baixar este material no link: https://goo.gl/4sVB74

Conecta: O Conecta foi desenvolvido para ajudar você a se conectar com esta geração sensorial
e visual através de 35 imagens que abrem um diálogo sobre a vida e nossa jornada espiritual. Você
pode utilizar essa ferramenta para abordagens individuais ou grupo, ou simplesmente fazer uma
exposição das imagens em alguma parte do seu campus.

Perspectiva: O Perspectiva é um modo envolvente para nos aproximarmos da trajetória
espiritual das pessoas através das perguntas mais significativas da vida: Quem é Deus para você?
Qual o propósito da vida? Qual é a natureza do homem? O que você pensa a respeito de Jesus?
Onde podemos encontrar verdade espiritual? O material é composto por um baralho de cartas
delineando 5 temas (Natureza de Deus, Propósito da Vida, Natureza Humana, Jesus, Fonte de
Verdade Espiritual) e permitindo à pessoa escolher a carta que mais se aproxima de seu modo de
crer. As cartas podem ser usadas para ajudar um amigo a clarear suas convicções religiosas e
apresentar o evangelho de uma forma interativa. Pode assistir o vídeo tutorial no YouTube
“Perspectiva, uma conversa espiritual” no link: https://goo.gl/sa1nLU

Escolhas da vida: Um conjunto de perguntas e cartões interativos. São apresentados itens aos
pares onde os “jogadores” escolhem apenas 1 ou nenhum deles. Através das respostas percebemos
os valores, as crenças, os temores e opiniões de nosso interlocutor. No final, é possível fazer uma
reflexão sobre nossas escolhas na vida real.

Em situações do campus: Suponha que você está num restaurante de seu campus, em
alguma fila, na biblioteca ou no ônibus chegando ao campus e seu parceiro é um desconhecido que
está perto de você. Inicie uma conversa com perguntas triviais e faça uma transição para uma
conversa espiritual, compartilhando seu testemunho pessoal.

Lembre-se,

O Êxito ao Testemunhar consiste em tomar a iniciativa de compartilhar Cristo no

poder do Espírito Santo deixando os resultados com Deus.
É possível que alguém não queira se encontrar novamente com você, mesmo tendo feito a oração
para receber a Cristo. Talvez a pessoa tenha receio de que ter um novo encontro signifique assumir
um grande compromisso, ou talvez seja alguém muito tímido, ou talvez alguém que não tenha
tempo mesmo. Neste caso, pergunte se você pode enviar uma série de 7 emails para ajudá-lo a
começar a crescer na vida cristã. Esta série de emails chama-se Kit Espiritual Para Novos Cristãos.
Clique nesse site para inscrever a pessoa (Depois que receber permissão dela, é claro! Você
precisará do email dela): http://www.conhecendodeus.com/kit/
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Se você continuar tendo contato com a pessoa, pergunte se ela está recebendo os e-mails e se
gostaria de tirar alguma dúvida. É possível que a partir daí ele se sinta mais confortável para se
encontrar regularmente com você.
Jesus usava perguntas culturalmente relevantes, pessoais e atraentes dentro do contexto do
perdido para se conectar com ele. Sua intenção era pregar sobre o Reino de Deus de uma forma
que a pessoa entendesse. Queremos aprender com Jesus a tocar o coração das pessoas.
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3° Encontro: Primeiros Passos
Primeiros Passos é um material de seguimento básico para ajudar novos cristãos a crescer em
sua fé e a dar os primeiros passos em seu relacionamento com Deus.
Para acessar o material dos Primeiros Passos baixe o app “First Steps” na Google Play ou na
Apple Store. Após baixar o app, mude a configuração do idioma para o português.

Parte do segundo estudo “Primeiros Passos”: Segurança
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4° Encontro:
A prioridade do Seu Relacionamento com Deus
(facilitador)
Todos têm certas prioridades que determinam o uso do tempo, talento e recursos. Apesar de nós
dizermos quais são nossas prioridades, as verdadeiras são reveladas ao usarmos nosso tempo e
outros recursos. Um discípulo de Jesus deve buscar a Deus como sua prioridade número um na
vida. Vamos estudar algumas razões por que nós devemos tê-Lo como a prioridade número um em
nossas vidas.

I. Deus inicia e deseja um relacionamento com você.
Leia Rm. 8:28-39. Neste texto nós vemos que:
A. Ele chamou você para ser parte de Sua família (vv. 28-30).
B. Seu relacionamento com Ele é Seu trabalho do começo ao fim (v.30).
C. Ele amou você apesar do seu pecado e deu Seu Filho para trazê-lo a Ele (v. 31-32).
D. Ele lhe assegura que nada, jamais, pode mudar este relacionamento (Romanos 8:31-39).

II. Experimentar o amor de Deus fará você buscá-Lo. Todo cristão tem uma
necessidade interior de buscar ao Senhor.
A. Seu amor para com Deus é uma resposta ao amor dele para com você.
I João 4:19: "Nós amamos porque ele nos amou primeiro."
B. Quanto mais perceber o amor de Deus por você, mais irá amá-Lo e buscá-Lo. Leia Lucas
7:36-47.

III. Deus deseja que seu relacionamento com Ele seja sua maior prioridade.
A. Deus o ordena a amá-Lo acima de tudo mais. Leia Marcos 12:28-30.
1. Esta não é somente uma sugestão e não é apenas para cristãos maduros.
2. Deus quer seu amor mais do que Ele quer suas boas obras.
B. Seu relacionamento com Deus é de valor máximo na vida. Leia: Filipenses 3:7-14.
1. Conhecê-lo é a coisa mais importante na vida. (vv.7,8).
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2. Conhecê-lo é a maneira de se tornar como Cristo. (vv.9-11).
3. Conhecê-lo vale por uma busca que dure sua vida toda. (vv.12-14).
C. Conhecer e permanecer nele é a fonte da vida real. Leia: João 15:1-11:
As palavras "permanecer" ou "resistir" sugerem um relacionamento profundo e pessoal com Deus
como fonte de nossa força diária. Permanecer em Cristo produz os seguintes resultados:
1. Uma vida frutífera (vv.1-5).
2. Uma vida de experimentar Seu amor (vv.9,10).
3. 3. Uma vida de alegria (v.11).

IV.

Passos práticos para fazer de seu relacionamento com Deus sua
prioridade número um.

A. Entenda que conhecer a Cristo é um privilégio alegre, não uma tarefa desagradável.
1. Procure conhecê-Lo e andar com Ele durante todo o dia. Desfrute de Sua presença.
2. Louve e adore a Deus. Aceite e desfrute de Seu amor por você, e diga a Ele de seu amor por
Ele (Apocalipse 4:1-11; 5:6-14; João 15:9).
3. Separe um tempo para se encontrar com Deus diariamente. Seu tempo em oração e leitura da
Bíblia é um tempo de comunicação íntima e pessoal e não deve ser feito com um sentido de
dever ou obrigação.
B. Escolha fazer de seu relacionamento com Deus sua prioridade número 1 e valor mais alto. Leia
Filipenses 3:7-14.
C. Peça a Deus para dar a você uma estima nova pelo Seu amor e tudo que Ele faz por você.
Medite em versículos que enfatizam estas coisas. (Veja o Ponto de Ação).
D. Arrependa-se de qualquer coisa em sua vida que Deus lhe revelar como sendo desagradável.
Arrependimento significa mudar suas atitudes e ações pelo poder do Espírito Santo.
1. Arrependa-se de indiferença para com Ele (Apocalipse 2:1-5).
2. Arrependa-se de dependência em si mesmo. (1 Pedro 5:6-7, Romanos 12:1).
3. Arrependa-se da falta de tempo gasto com Deus (Lucas 5:16).
E. Expresse seu amor para com Deus ministrando a outros.
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1. Diga a não cristãos sobre Seu amor. (2 Cor. 5:11-21).
2. Busque oportunidades de demonstrar seu amor por outros cristãos (Gálatas 6:10).

V.

Aplicação.

Durante esta próxima semana, use as seguintes passagens para meditar no amor de Deus por você
e no que Ele tem feito por você. Avalie suas prioridades pessoais à luz do que Deus diz do seu
relacionamento com Ele.
Efésios 1, 2, 3:14-21
Filipenses 3:7-14
Romanos 8:28-39
Apocalipse 2:1-5
1 João 3, 4:7-5:5
João 15:1-17
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4° Encontro:
A prioridade do Seu Relacionamento com Deus
(aluno)
Todos têm certas prioridades que determinam o uso do tempo, talento e recursos. Apesar de nós
dizermos quais são nossas prioridades, as verdadeiras são reveladas ao usarmos nosso tempo e
outros recursos. Um discípulo de Jesus deve buscar a Deus como sua prioridade número um na
vida. Vamos estudar algumas razões por que nós devemos tê-Lo como a prioridade número um em
nossas vidas.

I.

Deus inicia e deseja um relacionamento com você.

Leia Rm. 8:28-39. Nesse texto nós vemos que:
A. __________________________________________________ (vv. 28-30).
B. __________________________________________________ (v.30).
C. __________________________________________________ (v. 31-32).
D. __________________________________________________ (Romanos 8:31-39).

II. Experimentar o amor de Deus fará você buscá-Lo. Todo cristão tem uma
necessidade interior de buscar ao Senhor.
A. Seu amor para com Deus é uma resposta ao amor dEle para com você.
I João 4:19: "Nós amamos porque ele nos amou primeiro."
B. Quanto mais perceber o amor de Deus por você, mais irá amá-Lo e buscá-Lo. Leia Lucas
7:36-47.

III. Deus deseja que seu relacionamento com Ele seja sua maior prioridade.
A. Deus o ordena a amá-Lo acima de tudo mais. Leia Marcos 12:28-30.
1. _________________________________________________________
2.

_________________________________________________________

B. Seu relacionamento com Deus é de valor máximo na vida. Leia: Filipenses 3:7-14.
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1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
C. Conhecer e permanecer nele é a fonte da vida real. Leia: João 15:1-11:
As palavras "permanecer" ou "resistir" sugerem um relacionamento profundo e pessoal com Deus
como fonte de nossa força diária. Permanecer em Cristo produz os seguintes resultados:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________

V.

Passos práticos para fazer de seu relacionamento com Deus sua
prioridade número um.

A. Entenda que conhecer a Cristo é um privilégio alegre, não uma tarefa desagradável.
1. Procure conhecê-Lo e andar com Ele durante todo o dia. Desfrute de Sua presença.
2. Louve e adore a Deus. Aceite e desfrute de Seu amor por você, e diga a Ele de seu amor por
Ele (Apocalipse 4:1-11; 5:6-14; João 15:9).
3. Separe um tempo para se encontrar com Deus diariamente. Seu tempo em oração e leitura da
Bíblia é um tempo de comunicação íntima e pessoal e não deve ser feito com um sentido de
dever ou obrigação.
B. Escolha fazer de seu relacionamento com Deus sua prioridade número um e valor mais alto.
(Leia Filipenses 3:7-14).
C. Peça a Deus para dar a você uma estima nova pelo Seu amor e tudo que Ele faz por você.
Medite em versículos que enfatizam estas coisas. (Veja o Ponto de Ação).
D. Arrependa-se de qualquer coisa em sua vida que Deus lhe revelar como sendo desagradável.
Arrependimento significa mudar suas atitudes e ações pelo poder do Espírito Santo.
1. Arrependa-se de indiferença para com Ele (Apocalipse 2:1-5).
2. Arrependa-se de dependência em si mesmo. (1 Pedro 5:6-7, Romanos 12:1).
3. Arrependa-se da falta de tempo gasto com Deus (Lucas 5:16).
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E. Expresse seu amor para com Deus ministrando a outros.
1. Diga a não cristãos sobre Seu amor. (2 Cor. 5:11-21).
2. Busque oportunidades de demonstrar seu amor por outros cristãos (Gálatas 6:10).

VI.

Aplicação.

Durante esta próxima semana, use as seguintes passagens para meditar no amor de Deus por você
e no que Ele tem feito por você. Avalie suas prioridades pessoais à luz do que Deus diz do seu
relacionamento com Ele.
Efésios 1, 2, 3:14-21
Filipenses 3:7-14
Romanos 8:28-39
Apocalipse 2:1-5
1 João 3, 4:7-5:5
João 15:1-17
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5° Encontro: Comunhão
Divirtam-se juntos
A alegria da vida cristã é frequentemente encontrada em amigos que compartilham do mesmo
amor por Deus. Muitas vezes eles se tornam amigos para a vida toda. Embora fazer amizades não
seja o único objetivo aqui, é definitivamente parte disso. Você é parte de uma comunidade, uma
família, com aqueles que querem alcançar seu campus. Tire um momento com seu pequeno grupo
para um tempo de comunhão.

Ideias
1. Chame a seu grupo para uma maratona de jogos dentro de casa. Disputas de videogames,
baralho e até mesmo antigos jogos de tabuleiro garantem a diversão e não custam nada.
2. É possível ainda reunir seu grupo para colocar em dia seriados e sagas de filmes. Você só vai
gastar dinheiro com pipoca, alguns petiscos e refrigerante.
3. Jantares em grupo tampouco precisam ser sinônimo de gastar muito. Vocês podem se reunir
em casa para preparar pratos ou mesmo dividir a conta de um delivery.
4. Um dia no parque pode ser cenário ideal para um piquenique em que cada participante leva um
prato diferente para não pesar no orçamento.
5. Você e seu pequeno grupo ainda podem se reunir na quadra do condomínio ou da faculdade
para praticar esportes e fazer até mesmo competições, de acordo com a atividade preferida.
6. Quem mora perto de regiões com praia ou sítios podem fazer uma reunião ao redor de uma
fogueira para conversar, tocar e cantar músicas acompanhados de um simples violão.
7. Se você e seu grupo têm grande disposição física, podem combinar diversão e saúde sem
gastar nada com passeios de bicicleta pela cidade, fazendo paradas em pontos turísticos
gratuitos para descansar.
8. Você pode se surpreender ao pesquisar e saber que sua cidade possui uma grande variedade de
shows, peças e exposições gratuitas. Pegue o guia cultural e, com seu grupo pequeno, anote os
programas que combinem com vocês e divirtam-se sem gastar nada.
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6° Encontro: Multiplicação Espiritual
A alegria da vida cristã é frequentemente encontrada em amigos que compartilham do mesmo
amor por Deus. Muitas vezes eles se tornam amigos para a vida toda. Embora fazer amizades não
seja o único objetivo aqui, é definitivamente parte disso. Você vai formar uma comunidade, um
sentimento de família, com aqueles que querem alcançar seu campus. Tire um momento com seu
pequeno grupo para um tempo de comunhão.

O Desafio Para Multiplicação Espiritual
I. O modelo bíblico para multiplicação espiritual explicado
Leia 2 Timóteo 2:1-10
A. O poder da multiplicação spiritual (V.1)
1. “fortifica-te…”
2. “… na graça que está em Cristo Jesus…”
B. O modelo da multiplicação
1. Seja ensinável. “E o que de minha parte ouviste…”
2. “… transmite a homens fiéis…”
Homens
Silas

fiéis

Timóteo

Homens

Paulo
fiéis

3. Encontre discípulos fiéis que são qualificados para ensinar outros.

Homens
Silas

fiéis

Outros

Timóteo

Homens

Outros

Paulo
fiéis
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a. Fiéis. Nós transmitimos (confiamos) coisas de valor apenas a pessoas dignas de confiança
que vão tratar o que nós confiamos, com o cuidado apropriado.
b. Qualificados. Também traduzido como “capazes”. Nós estamos procurando homens e
mulheres que estejam prontos, dispostos e capazes de passar o que lhes é ensinado a
outros.
c. Ensinar a outros. Essas pessoas devem passar tudo que aprenderam a outros. Não é
suficiente ser qualificado para ensinar, é preciso fazê-lo.
II.

Características de um multiplicador

Leia 2 Timóteo 2:3-7
Paulo usa três profissões – o soldado, o atleta e o lavrador para ilustrar o tipo de perspectiva e
compromisso necessários para ser um multiplicador espiritual.
O soldado
1. Um bom soldado é determinado no seu propósito.
2. Um bom soldado está disposto a ter sofrimentos.
O atleta vitorioso
1. O atleta vitorioso é disciplinado para competir.
2. Um atleta conhece e segue as regras.
O lavrador que trabalha
1. O lavrador de não tem medo do trabalho duro.
2. Ele desfruta de uma colheita frutífera.
Todos os ministérios são significantes; e alguns, devido à sua ênfase na evangelização mundial são
especialmente estratégicos. O objetivo do nosso discipulado é estabelecer uma rede de discípulos
multiplicadores numa certa área/audiência-alvo para assegurar que todos ouvirão o evangelho.

O princípio do progresso geométrico
Se três pessoas se multiplicam em outras três, em apenas 17 anos você terá 4 bilhões de pessoas
em grupos pequenos – Multiplicação Espiritual. Em compensação, levaria 13 mil anos para falar
com 4 bilhões de pessoas, mesmo se você falasse com 1 mil pessoas por dia – Adição Espiritual.
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O ponto aqui não são os números – nenhum de nós terá uma cadeia de 4 bilhões de pessoas. Mas
seríamos tolos se ignoramos o potencial da multiplicação espiritual para cumprir a Grande
Comissão.
Deus está chamando a todos nós para investirmos nossas vidas estrategicamente da
maneira mais eficiente. Deus quer que muitos de nós invistamos nossas vidas
estrategicamente em um ministério de multiplicação espiritual.

Resumo
Um ministério de multiplicação espiritual é uma aplicação de mordomia sábia à luz do nosso
chamado para ajudarmos a alcançar o mundo para Cristo nesta geração.
A estratégia da multiplicação espiritual envolve ensinar pessoas a obedecerem tudo o que Jesus
ensinou para que façam o mesmo com outros.
A multiplicação espiritual requer uma visão caracterizada pela singularidade de propósito, disciplina
e trabalho paciente.

Perguntas para aplicação:
1. Quais são os benefícios de se tornar um multiplicador espiritual?

2. Quais são as suas maiores barreiras ao responder a este desafio? O que faria você hesitar?

3. Quais dificuldades você provavelmente irá encontrar?

4. O que você vai decidir? Por quê?
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