PARTICULARIDADES DA
COMUNIDADE MISSIONAL

POR TODD MORR

WWW.MISSIONALMADESIMPLE.COM

VISÃO:
Evangelho. Comunidade como família. Missão.
Deixe que os valores do Evangelho, Família e Missão guiem o porquê, o quê, o onde e o como
de tudo o que você faz como CM.

TAMANHO:
•
•
•
•

6-14 adultos + não cristãos. Quando o grupo atinge o tamanho de 12-14 adultos, está
próximo de se multiplicar, especialmente se tem um bom número de crianças
envolvidas.
Se for menor que isso, não é realmente uma comunidade.
Se for maior que isso, pode se tornar uma comunidade difícil de gerir.
Um núcleo de 4-8 pessoas assume a responsabilidade pela vida da comunidade.

DINÂMICA RELACIONAL:
3 camadas de relacionamento - núcleo, novos cristãos, não cristãos.
Isso normalmente significa que há cerca de 4-8 pessoas no núcleo, 4-8 novos cristãos em volta
do núcleo e 10-15 não cristãos. A CM é chamada para amar e influenciar esses não cristãos
com o Evangelho - esse é o seu Foco de Missão.

PROXIMIDADE:
O ideal é que todos na CM morem a 10-15 minutos de distância de carro ou de transporte
público. Nas cidades grandes e movimentadas com muito trânsito e com distâncias maiores,
talvez você precise ajustar. Mesmo assim, se esforce para obter proximidade ou afinidade
muito forte. Se as pessoas não moram suficientemente perto umas das outras, é improvável
que elas tenham uma vida normal ou espontânea juntas.
Se há uma forte afinidade, onde uma grande parte da vida está sendo vivida em conjunto e há
relacionamentos e horários em comum, então uma CM ainda pode funcionar como uma
Família ou Missão que dão frutos. Afinidade forte pode existir num grupo de músicos, num
grupo de faz CrossFit juntos, num grupo de médicos e enfermeiros do mesmo hospital, num
grupo de famílias da mesma escola ou num time esportivo juvenil.

DURAÇÃO DE TEMPO E COMPROMISSO:
As MCs normalmente se organizam por 1 ano e se comprometem uns com os outros a viverem
em comunidade durante 1 ano.
Ao fim de 1 ano, os grupos normalmente não se desfazem, mas se multiplicam ou se ajustam
e se reestruturam de alguma maneira. O compromisso de 1 ano é como um ciclo de vida
normal, que quando se conclui nós olhamos para trás, fazemos uma avaliação, recebemos
feedback e continuamos com uma nova visão para o ano seguinte.

FREQUÊNCIA:
Uma semana normal pode significar ter 4 ou 5 pontos de contato entre pessoas em várias
ocasiões e de várias maneiras. Por vezes isso pode ser apenas algumas pessoas e por vezes
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muitas. Algumas coisas podem ser apenas para mulheres e outras coisas apenas para homens.
CM é vida em conjunto, por isso vai significar muitas coisas, acontecendo de muitas formas
relacionais, numa ampla variedade de momentos e lugares. Esses "pontos de contato" podem
ser semelhantes aos seguintes e espero que estes possam dar ideias para muitos outros.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reuniões de domingo de manhã
Jantar da família CM
Grupos DNA para mulheres e homens
Famílias convidando solteiros para jantar ou jantando com outro casal
Churrasco com 2 casais da CM e 2 casais não cristãos do trabalho ou da vizinhança
Ir ao parque ou fazer uma caminhada com uma parte ou com toda a CM, incluindo os
amigos não cristãos
Correr, caminhar, andar de bicicleta ou fazer CrossFit com algumas pessoas da CM e
outros
Cuidar dos filhos de alguém (babysitting)
Noites de jogos ou noite de cinema com parte ou com toda a CM
Entregar uma refeição ou compras para uma família que está doente, que acabou de
ter um bebê, ou que perdeu o emprego
Enviar mensagens regulares para encorajar e ver como está uma pessoa, o teu grupo
DNA ou toda a CM.

PLANEJAMENTO:
Crie um plano abrangente para o ano, mas depois planeje especificamente para 30 dias de
cada vez e comunique sobre este plano de maneira consistente. (Ver Plano de 30 dias para
CM como exemplo).
Ajuste esse plano de 30 dias quando for necessário, para levar em conta uma época particular
do ano ou da vida. As épocas muitas vezes afetam a capacidade e disponibilidade e também
podem criar oportunidades missionais adicionais quando relacionadas com feriados, com o
começo do ano letivo, começo de um novo ano, etc.

FOCO DA MISSÃO:
Sente-se com os membros regulares da CM e escreva os nomes de todos os não cristãos com
quem Deus uniu cada membro num relacionamento natural - da vizinhança, trabalho, escola,
atividades escolares, atividades das crianças, hobbies, etc. Você descobrirá que é
normalmente um grupo de pelo menos 40-60 pessoas. Então, desse grupo maior de pessoas,
orem e tenham discernimento de quem são os 10-15 que são a "boa terra" daquele grupo.
"Boa terra" são aqueles que estão mais abertos para conversas, para relacionamento s e
parecem mais abertos para as coisas espirituais. Estas são as pessoas que o Espírito está
sempre trazendo ao seu coração e à sua mente. Estas 10-15 pessoas são o Foco da Missão que
a sua CM definiu como prioridade de amar e buscar. (Veja também 5 Elementos Essenciais
para uma Missão Eficaz).
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OUTRAS CONSIDERAÇÕES:
1. Multigeracional: Ter CMs que são multigeracionais, em vez de segmentadas de acordo
com a idade, pode ter um enorme efeito no crescimento espiritual das pessoas. Há
muitas coisas que cada geração precisa experimentar e ser encorajada pelas outras
gerações.
2. Liderança compartilhada do núcleo: Considere os dons, personalidade, maturidade e
experiência de cada pessoa. Aproveite os dons, paixões e perspectiva de cada pessoa.
É fundamental que a CM seja liderada por um grupo de pessoas, e não apenas por 1 ou
2 pessoas. Com um núcleo forte há mais força, capacidade, diversidade e influência
complementar. Com liderança compartilhada, cada aspecto da vida em comunidade vai
ser mais eficaz e sustentável. Isso inclui hospedar, facilitar reuniões e eventos,
ensinar, pastorear, comunicar e planejar.
3. Comunicação: Peça informações e decida qual forma de comunicação funciona melhor
para o seu grupo e qual é mais provável que eles leiam e respondam. Pode ser
Facebook, email, ou aplicativos criados para facilitar a comunicação em grupo.
Considere colocar uma pessoa do núcleo do grupo como responsável pelas
comunicações semanais com toda a CM durante alguns meses de cada vez. Enviar
lembretes consistentes é crucial em culturas que têm as agendas lotadas e que estão
constantemente sobrecarregadas com informação.
4. Crianças pequenas: Criar filhos juntos numa CM é uma experiência poderosa, pois a
influência de vários adultos ajuda a moldar o crescimento espiritual e relacional das
crianças. Uma comunidade que está vivendo como família e vivendo juntos em missão
é capaz de mostrar um modelo de amor, cuidado, generosidade, hospitalidade, e
muitos outros aspectos da vida do Evangelho. É necessária uma comunidade de
discípulos para ajudar a tornar os nossos filhos em discípulos maduros!
5. Adolescentes: Isto vai depender se a igreja tem ou não um grupo de jovens e qual o
formato desse grupo de jovens. Se houver um grupo de jovens forte, ele
complementará totalmente a experiência que o adolescente está tendo numa CM. Se o
grupo de jovens é muito pequeno ou não muito forte, uma CM pode averiguar como
complementar as experiências espirituais dos seus adolescentes. Isto pode acontecer
através de algo como um mentor de grupo DNA, que são 3 ou 4 jovens se reunindo
com um mentor adulto. Outros eventos sociais também poderiam ser agregados para
atender às necessidades de amizade durante a fase tão particular da adolescência. Os
adolescentes precisam entender que eles são a igreja agora e que eles têm valor
agora. Eles devem ser vistos como parte de uma CM , como qualquer adulto. Assim
como acontece com crianças menores, ter a influência de vários adultos de uma CM
nas suas vidas pode ser uma coisa poderosa.
6. Casas rotativas: Parte desta realidade é que a comunidade precisa estar funcionando
como uma boa família também desta maneira. Isto significa que todos os que têm
espaço suficiente nas suas casas ou apartamentos ajudam a organizar diferentes
refeições, festas e atividades. Isto é muito importante para evitar que os anfitriões
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fiquem esgotados. Uma parte do objetivo é ajudar cada pessoa ou casal a crescer em
hospitalidade, que é uma importante característica de um discípulo maduro.
7. Refeições e alimentos: Seja criativo e flexível. Por vezes mantenha as coisas simples.
Em outras ocasiões, divirta-se preparando uma refeição maior e mais elaborada que se
torna no foco da noite. Mais uma vez, seja uma boa família, na maneira que as
refeições da CM são organizadas, preparadas e compartilhadas. Espere que todos
contribuam e ajudem, e certifique-se que as pessoas ajudam a arrumar e a limpar
juntas. Quando você tem um grande número de crianças pequenas, você vai precisar
ser extremamente cuidadoso na forma como vai alimentá -los e limpá-los, para que
isso nem sempre domine a noite.
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