
Formação de 
Liderança 

A verdadeira 
multiplicação



Seja um líder eficaz 

❖  Tenha uma vida digna de 
ser imitada

❖  Tenha uma visão de 
multiplicação

❖  Não faça tudo sozinho

❖  Multiplique-se em outros



Identifique líderes em 
potencial 

❖  Não espere alguém pronto

❖  Não busque só aqueles que 
fazem o seu “tipo”

❖  Peça ajuda do seu 
Supervisor

❖  Procure pelas atitudes 
certas

❖  Olhe com fé e seja 
intencional



Invista em 
relacionamento 

❖  Faça como Jesus, caminhe 
junto daqueles que deseja 
formar como discípulos

❖  Conheça, valorize e se 
importe com o seu 
liderado

❖  Ajude-o a identificar e 
superar pecados e 
limitações 



Faça um convite oficial 
❖  Marque uma conversa 

e convide o 
“candidato” para ser 
um Líder em 
Treinamento

❖  Seja claro quanto às 
expectativas

❖  Apresente o trilho de 
treinamento (CCM)



Comunique ao grupo 

❖  Formalize para toda a 
Célula o novo Líder em 
Treinamento

❖  Demonstre com atitudes 
que você está delegando 
autoridade ao LT



Treine intencionalmente 
❖  Invista seu tempo, sua 

dedicação, sua vida

❖  Discipule intencionalmente

❖  Trabalhe junto. O melhor 
modelo é o exemplo

❖  Ofereça supervisão integral: 
liderança e vida pessoal

❖  Apresente os compromissos 
que serão exigidos de um 
líder 



Libere seu discípulo 

❖  Siga o exemplo de Jesus

❖  Não tenha medo de enviar 
seu discípulo para a nova 
Célula

❖  Encoraje o novo líder a dar 
os primeiros passos sozinho

❖  Não corra o risco de perder 
todo o seu investimento. 
Libere no tempo certo!



Conversa em grupo 

❖  Com base nos pontos vistos, como está o seu 
desempenho como discípulo na formação de 
outros discípulos? 

❖  Em qual nível do processo você se encontra? 
❖  O que você precisa fazer para melhorar?
❖  Quais boas práticas (ideias e sugestões) o grupo 

tem para potencializar a formação de novos 
discípulos?


