
Descubra como você pode 
PARTICIPAR DA JORNADA

visitando

nazarene.org/journey

Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 
Ninguém vem ao Pai,

a não ser por mim.

JOÃO 14:6

UMA
JORNADA
DA GRAÇA

FAZER 

DISCÍPULOS 

À SEMELHANÇA 

DE CRISTO 

NAS NAÇÕES

MISSÃO

DISCIPUL ADO NAZARENO



Desde o início, a Igreja do Nazareno tem

 se comprometido em fazer discípulos à 

semelhança de Cristo nas nações. Nosso 

compromisso de abraçar o discipulado 

como um estilo de vida é essencial na 

igreja hoje. 

Essa jornada de discipulado é aquela em 

que não caminhamos sozinhos. A graça de 

Deus por meio de Jesus Cristo atrai-nos 

para um relacionamento cada vez maior 

com o Pai, e a comunhão dos crentes 

permanece um encorajamento constante 

ao longo do caminho.

O DISCIPULADO NAZARENO É UMA 

JORNADA DE GRAÇA EM GRAÇA

EM GRAÇA.

Deus PREPARA o caminho diante 

de nós. Sua mão se estende e nos 

acena para Ele, levando-nos a um 

relacionamento mais profundo 

com Ele. Essa graça precede a 

nossa resposta e permite a nossa 

resposta.

Jesus nos RESGATE do pecado 

e nos conduz à verdade que 

nos liberta. Recebemos o dom 

da graça salvadora crendo em 

Deus. Ele nos redime, nos torna 

uma nova criação e nos adota 

em Sua família.

O Espírito Santo nos CAPACITA 

a viver uma vida totalmente 

consagrada a Deus. A graça 

santificadora começa no momento 

em que experimentamos a salvação. 

A santificação inicial é seguida pelo 

crescimento espiritual na graça 

até que, em um momento de plena 

consagração e completa entrega de 

nossa parte, Deus purifica e limpa o 

nosso coração.

UMA
JORNADA
DA GRAÇA

DISCÍPULOS E 
FAZEDORES DE 

DISCÍPULOS
SÃO CAPAZES DE

COMPARTILHAR ESTA
 JORNADA DA

GRAÇA ... 

TESTEMUNHANDO: Cada discípulo 

de Jesus é chamado a compartilhar 

a história da graça de Deus em sua 

própria vida com os outros. Ao fazermos 

discípulos, devemos contar e recontar 

a história da graça de Deus em nossas 

vidas e na vida de outras pessoas.

ANDANDO: Deus não faz discípulos à 

semelhança de Cristo em um instante A 

jornada da graça dura uma vida inteira. 

Cristo chama os Seus seguidores para 

uma jornada com outros sem fé para 

uma nova fé para uma fé madura. A 

jornada com os outros exige paciência. 

É preciso amor. É preciso graça!

DISCIPUL ADO NAZARENO

THE LIFETHE WAY THE TRUTH
graça preveniente

O CAMINHO

THE LIFETHE WAY THE TRUTH
graça salvadora

A VERDADE

THE LIFETHE WAY THE TRUTH
graça santificadora

A VIDA


