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      IMATURO                          MADURO 

 
• Crescer como discípulo é mais como um processo contínuo do que fases ou etapas separadas: nem sempre é claro exatamente onde as pessoas estão nesse continuum, 

mas os extremos opostos do espectro são bastante distintos. O objetivo do discipulado é uma fé crescente e em conformidade com Jesus Cristo. 
• Os três círculos no continuum  representam os ambientes ou contextos dos relacionamentos - não apenas as reuniões.  
• Tem que haver um lugar (ambiente) para que todos sejam acolhidos e devidamente cuidados na vida de uma comunidade missional. 
• O número de pessoas nestes três círculos relacionais por vezes varia - ainda mais com aqueles que são menos comprometidos. 
• Nem todo mundo que se encontra regularmente com você está verdadeiramente na missão contigo. As vidas orientadas de acordo com a missão virão principalmente do 

Núcleo Comprometido. 
• Apesar de não negligenciarmos os descrentes e os "interessados" em Jesus e na CM, é necessário que haja um foco e investimento específico no Núcleo Comprometido. 
• Os que estão no Núcleo Comprometido formam uma aliança junto como CM, e estão trazendo influência do evangelho intencional aos três círculos. 
• Para efetivamente fazer discípulos que fazem discípulos, nós temos que proativamente trazer influência do evangelho para cada círculo, isto é, focar em cada círculo pelo 

menos duas vezes por mês. 

Maioritariamente amigos descrentes 
que estão sendo expostos a Jesus 
através de uma Comunidade 
Missional. 
 
Churrascos, festas, encontros de 
crianças, noites de artesanato, esportes, 
servindo… (conversas sobre o evangelho) 

Amigos descrentes e novos convertidos 
que estão interessados em Jesus e na 
Comunidade Missional mas ainda não 
estão totalmente comprometidos. 
 
História de Deus, Evangelho, noções básicas 
da Bíblia, Identidades e Ritmos, 4Gs, 
partilhar histórias, grupos DNA… 
  
 

Uma "Comunidade de Aliança" formada por 
crentes que estão comprometidos com 
Jesus e fazendo discípulos através de uma 
Comunidade Missional. 
 
Fazer discípulos juntos, com base na Bíblia, 
guiados pelo Espírito, fluentes no Evangelho e 
liderando grupos DNA… 

   MULTIPLICAÇÃO  
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    do Evangelho 
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