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3 ESTRUTURAS ESSENCIAIS DE DISCIPULADO
Cada estrutura é única. Cada estrutura é essencial. Cada estrutura complementa as outras.
Apesar disso, cada estrutura é limitada na sua capacidade de realizar tudo o que é necessário
para fazer um discípulo plenamente constituído.
E certas coisas acontecem em cada estrutura no nível da cabeça, coração e mãos que só podem
acontecer naquele ambiente único. Por isso, se alguma das 3 estruturas estiver em falta ou se
não tiver a nossa abordagem de discipulado, coisas significativas vão ficar faltando nas vidas do
nosso povo.

REUNIÕES DE DOMINGO
Geralmente são reuniões de aproximadamente 1 hora e meia ou 2 horas. Dinâmicas únicas,
relacionais, emocionais e até de aprendizagem acontecem quando um grupo maior de pessoas
está falando, ouvindo, aprendendo, cantando e orando. Há mais possibilidade de
encorajamento, entusiasmo e motivação quando um grupo maior com a mesma mentalidade
tenta aprender em unidade a amar a Deus e os outros.
As reuniões de domingo também são lugares onde a Bíblia pode ser ensinada, histórias
encorajadoras de mudança de vida podem ser contadas, necessidades da congregação podem
ser partilhadas e oração corporativa pode ser experimentada de maneira única e poderosa.
Também há mais dons, mais personalidades, experiência, histórias e recursos disponíveis com
um grupo maior de pessoas, o que cria um potencial para maior influência. A reunião de
domingo também oferece um contexto para mais pessoas servirem e aprenderem a usar os
seus dons de maneiras que não podem acontecer da mesma forma em qualquer outro lugar.

COMUNIDADE MISSIONAL (CM)
Este é um grupo de discípulos vivendo juntos uma vida de compromisso. Uma CM não é uma
reunião, mas uma série de pontos de conexão e experiências ao longo da semana que
promovem uma dinâmica familiar, assim como um estilo de vida missional. Quem faz parte de
uma CM vai passar mais tempo junto ao longo da semana do que um cristão que vai ao culto
no domingo de manhã e talvez a um pequeno grupo de estudo bíblico.
A vida numa Comunidade Missional também é diferente em termos de experiência e
relacionamento, porque está acontecendo no contexto da vida normal em conjunto e é
amplamente experimental em vez de formal. Além disso, por ser de menor tamanho,
normalmente entre 8 e 14 adultos, há intimidade e profundidade de relacionamento que não
pode ser experimentada aos domingos.
As CMs se veem como uma família, se apoiam uns aos outros como família, comunicam uns
com os outros como família, conhecem uns aos outros de maneira profunda e vulnerável
como uma família, e trabalham juntos para a boa saúde e crescimento da CM, como uma
família faria. Há um diferente nível de propriedade e responsabilidade.
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Como as CMs são menores em tamanho, mais profundas em termos de relacionamento e mais
focadas no seu propósito, fornecem um contexto mais flexível e c riativo para poderem fazer
mais vida juntos ao redor da mesa, em casas, em parques, em cafés e em outros lugares
públicos. Também fica mais fácil organizar as coisas, porque é de um tamanho mais fácil de
gerir.
Uma CM também é uma estrutura crucial de discipulado, porque muito do discipulado e se
tornar um seguidor de Cristo maduro só pode acontecer através do seguimento de modelos e
da experiência. Nas reuniões de domingo e de DNA a formação espiritual acontece
principalmente no nível da cabeça/mente e do coração. Uma CM oferece oportunidades
regulares para desenvolver a nossa fé, colocando-a em ação, à medida que amamos e
servimos os outros em conjunto. É o ambiente para sermos regularmente "fazedores" e não
apenas "ouvintes" das muitas coisas que Jesus nos encoraja a fazer ao segui-Lo.

GRUPOS DNA
DNA significa Descobrir, Nutrir e Agir. Algumas igrejas usam outros nomes como Trigêmeos do
Evangelho (Gospel Triplets) e Grupos de Transformação de Vida (Life Transformation Groups LTG), mas eles têm a mesma função. Os DNAs normalmente são reuniões de 2 horas a 2 horas
e meia de duração. Estes pequenos grupos de 3-5 mulheres ou 3-5 homens são únicos por
causa do seu tamanho e porque são compostos por pessoas d o mesmo gênero. Há muitas
coisas que são abordadas de maneira profunda e vulnerável que só serão discutidas se apenas
mulheres ou apenas homens estiverem presentes, por causa da natureza sensível desses
temas.
Por causa do pequeno tamanho do DNA, todos têm uma oportunidade para falar e fazer
perguntas, por isso há uma participação muito maior, mesmo quando comparamos com uma
pequena comunidade de 8 a 14 adultos. Com maior participação de cada pessoa, isso significa
que todos vão crescer na sua capacidade de pensar, falar e orar corretamente sob re o
Evangelho. É quase impossível se "esconder" e não se envolver neste ambiente. Todos os
tipos de personalidade, especialmente os mais tímidos, são capazes de florescer e ser
conhecidos e ouvidos.

COMO AS PESSOAS APRENDEM E CRESCEM
Quando pensamos sobre estas 3 estruturas essenciais de discipulado, é sempre importante
ter em mente o que nós sabemos sobre como as pessoas aprendem e como pessoas crescem.
Aqui estão alguns princípios a serem considerados.
Há um componente Cabeça, um componente Coração e um componente Mãos para
crescimento e aprendizado. A cabeça é o que está acontecendo na mente e como uma pessoa
pensa. O coração é a motivação/convicção/crença, que em última análise determina como
realmente vivemos as nossas vidas. Nós vivemos de acordo com as convicções e crenças que
transbordam do coração. As mãos são como escolhemos colocar em ação as nossas
convicções, crenças e prioridades. As atividades e relacionamentos que acreditamos ser mais
importantes do ponto de vista do coração serão então trabalhados através das nossas mãos e
pés.
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Como a Cabeça, o Coração e as Mãos realmente mudam e se transformam em um estilo de
vida semelhante ao de Cristo?
•

Ensino: verdade bíblica é aplicada de maneira consistente a todas as circunstâncias e
detalhes da vida.

•

Seguir modelos: um estilo de vida semelhante ao de Cristo que pode ser observado de
perto em experiências cotidianas normais.

•

Experiência: oportunidade de colocar em prática as coisas que foram observadas como
modelo.

•

Reflexão (Treinamento/Pastoreamento): discutir o aprendizado que está acontecendo
através de ouvir a verdade bíblica, debater como seguimos esse modelo da verdade e
falar sobre a experiência de viver essa verdade.

•

Sobrenatural: O Espírito Santo está sempre desejando moldar a cabeça, coração e
mãos. Ele é o Espírito da verdade que sempre está ensinando, lembrando e revelando
coisas para fazer crescer a nossa mente. Ele é o Espírito que muda corações, convence
e aconselha para que o nosso coração cresça. Ele é o Espírito missionário que está
sempre nos enviando para amar, servir e trazer cura aos outros para que as nossas
mãos cresçam.
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