
 

 

DIRETRIZES/PERGUNTAS 
FREQUENTES 

ORGANIZAÇÕES AFILIADAS 

O que é uma Organização Afiliada da ADN? 

 
Organizações Afiliadas são aquelas que desejam associar-se com a Aliança de 

Discipuladores de Nações (ADN) afirmando sua missão, verdades fundamentais e 

princípios operacionais, e participando no avanço dessa missão comum com um 

espírito colaborativo. 

 
Para efeito destas diretrizes, “organização” é definida como um corpo organizado de 

pessoas com missão, liderança, estrutura de prestação de contas e equipe definidas. O 

escopo de suas atividades pode ser local, regional ou global. 

 
 
 

 

Por que a ADN afilia organizações? 

 
A ADN é uma reunião de organizações que, embora diferentes, possuem um mesmo 

coração, e que acreditam que nós somos mais fortes quando nos unimos para uma 

missão e propósito em comum. Quando organizações diferentes, com diferentes 

habilidades e competências, trabalham juntas, uma sinergia é criada, e o resultado é 

maior do que a soma das partes. 

 
A ADN nasceu da colaboração entre duas organizações. Sua abordagem baseada em 

aliança foi adotada como a melhor maneira de se catalisar um movimento cuja 

missão é tão grande que nenhuma organização conseguiria cumprir efetivamente por 

si mesma. 

https://www.discipulandonacoes.org/fundamento/
https://www.discipulandonacoes.org/fundamento/
https://www.discipulandonacoes.org/sobre/#nossa-historia


 
 
 

Por que organizações escolhem afiliar-se à ADN? 

Organizações Afiliadas possuem suas próprias missões distintas, no entanto elas 

afirmam a missão da ADN e afiliam-se como membros porque reconhecem a 

vantagem estratégica de se colaborar com organizações que compartilham da mesma 

mente e coração por um propósito comum maior. 

 
Alguns dos benefícios que as organizações recebem por se afiliarem à ADN incluem: 

 

● Networking e colaboração com outras organizações que partilham da mesma 

visão para alcançar um maior impacto do reino 

● Amizade e encorajamento de pessoas que partilham do mesmo coração e chamado 

● Contato com novas ideias, modelos e práticas 

● Oportunidades de participar em projetos e iniciativas colaborativas 

● Maior efetividade e impacto no cumprimento de suas próprias missões específicas 

● Descontos em materiais de treinamento, livros e outros recursos 

produzidos ou distribuídos pelo Secretariado Global da ADN 

● Organizações Afiliadas são proeminentemente reconhecidas no website global 

da ADN. 

 
 
 

O que se espera das Organizações Afiliadas? 

 
● Um coração servil para colaboração no reino 

● Desejo de participar em ações, projetos e iniciativas colaborativas 

● Compartilhar histórias, modelos, recursos e melhores práticas 

● Priorizar a participação no Fórum Global ADN, bem como em 

encontros de redes regionais ou locais 

● Contribuir com histórias de impacto para publicação no blog de notícias Global da 
ADN 

https://www.discipulandonacoes.org/comunidade/#forum-global
https://www.discipulandonacoes.org/blog/
https://www.discipulandonacoes.org/blog/


● Interesse em incorporar treinamentos e recursos da ADN em seus programas 

ou treinamentos de equipe. 

 
 
 

Quais são os requisitos básicos para se tornar uma 

Organização Afiliada? 

1. Contribuir para o avanço da missão em comum da ADN através de seus 

ministérios 

2. Ser ativo no ministério, com boa reputação tanto dentro do corpo de Cristo 

quanto com aqueles a quem servem 

3. Afirmar a missão da Aliança de Discipuladores de Nações 

4. Ser comprometido com todas as sete verdades fundamentais da ADN 

5. Ser comprometido em trabalhar de acordo com os princípios operacionais da ADN 

6. Priorizar a participação no Fórum Global ADN, bem como em encontros 

organizados por redes locais ou regionais (a participação não é obrigatória, mas 

deve ser priorizada). 

 
 
 

Qual é o procedimento para se tornar uma 

Organização Afiliada? 

Organizações que desejam afiliarem-se à ADN devem enviar um e-mail para o 

Secretariado Global da ADN e expressar seu interesse por escrito. O e-mail deve 

descrever a organização, sua missão, seu escopo de atividades e seus programas 

básicos. Ele também deve afirmar cada um dos seis requisitos básicos listados acima. O 

e-mail deve ser assinado pelo diretor executivo da organização. 

 
Este e-mail será revisado para aprovação pelo Secretariado Global da ADN. Uma vez 

que a aprovação for concedida, o processo estará finalizado, e a organização aparecerá 

como uma Organização Afiliada no website global da ADN. 

discipulandonacoes.org/fundamento#verdades-fundamentais
https://www.discipulandonacoes.org/fundamento/#principios-operacionais
http://discipulandonacoes.org/comunidade/#forum-global
mailto:ola@disciplenations.org
mailto:ola@disciplenations.org


 
 
 

Ser uma Organização Afiliada é um 

compromisso vitalício? 

Nós sabemos que organizações mudam com o tempo. Pode haver uma mudança de 

liderança ou do foco da missão, e isso pode alterar a maneira como a organização 

enxerga seu relacionamento com a ADN. Por esta razão, Organizações Afiliadas 

renovam seu compromisso a cada dois anos. 

 
 
 

 

Escritórios locais, nacionais ou regionais de organizações 

internacionais podem se tornar Organizações Afiliadas? 

Embora a iniciativa de se tornar uma Organização Afiliada possa partir de alguém 

servindo em um escritório local, nacional ou regional, a ADN reconhece a organização 

como um todo como afiliada, baseada na aprovação do presidente internacional, diretor 

executivo ou CEO. 

 
 
 

 

Igrejas locais podem se tornar Organizações Afiliadas? 

 
Sim, igrejas locais podem se tornar organizações afiliadas! 


