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MULTIPLICANDO NOVOS LÍDERES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

A força de uma organização é o resultado direto da força dos seus líderes. Os líderes determinam 
o nível de uma organização.  
 

1. Identificando novos líderes de GA 
E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que 
sejam também capazes de ensinar a outros. 2 Timóteo 2:2 
Pense em alguém do seu grupo e coloque o nome da pessoa abaixo, que se encaixe com a 
qualidade. 
- Integridade. Caráter sólido. Palavras e conduta consistente: ....................................... 
- Disciplina. Disposição em fazer o necessário mesmo sem a disposição pessoal: ....................... 
- Responsabilidade: ................................................. 
- Disposição para aprender: ............................................ 
- Bom relacionamento com pessoas: ...................................... 
- Se importa com os outros: ........................................ 
- Estabilidade emocional: ................................... 
- Cuida bem da família: ......................................... 
- Trabalha diligentemente: ................................... 
- Desejo de crescer com Deus: ................................... 
 

2. Como formar líderes 
Uma das maiores missões do líder: desenvolver novos líderes. Líderes não nascem prontos. 
 
- Ore. "A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, ................. ao Senhor da 
colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Lucas 10:2.  
Ore pelos possíveis líderes que já estão no GA e pelos novos que chegarão. 
- Esteja atento. O Espírito Santo vai falar ao seu coração quem é o futuro líder. Fique com o “radar 
ligado”. 
- Acredite em todas as pessoas. O Senhor não vê como o homem: o homem vê a aparência, mas 
o Senhor vê o coração". 1 Samuel 16:7 
- Foque neste propósito. Envolva o seu GA neste propósito de levantar novos líderes. 
- Exerça a sua influência. Influencie as pessoas a crescerem com Deus. A participarem das 
atividades da igreja. Senib, Campanha 40 dias, acampamentos, etc.  Levar as pessoas a 
desejarem ser líder. Não passe a ideia de algo difícil, trabalhoso. 
 

3. Tarefa em grupo 
- Identifique alguns atributos de um líder em potencial na vida do profeta Eliseu. 
 
“19 Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com doze parelhas 
de bois, e estava conduzindo a décima-segunda parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa 
sobre ele. 20Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. "Deixa-me dar um beijo de despedida 
em meu pai e minha mãe", disse, "e então irei contigo. " "Vá e volte", respondeu Elias, "pelo que 
lhe fiz. " 21E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de 
arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, e se tornou 
o seu auxiliar.”  1 Reis 19:19-21 
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4. Campanha 40 dias com propósito – Plano de bordo 
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