Compartilhando Jesus
Como falar sobre sua fé

Junte-se a esta onda global de oração de 25 de maio a 4 de junho de 2017.
Introdução
Quando oramos: “Venha o Teu Reino”, devemos ter a expectativa que Deus irá nos usar para ajudar
a responder à nossa oração. Ele nos dará oportunidades para testemunhar a Ele juntamente com as
pessoas por quem estivemos orando. Ele nos usará para convidar as pessoas para conhecer e
experimentar a bondade do Seu Reino e participar da família dEle. Mas, nós também sabemos que,
para a maioria de nós, falar da nossa fé é assustador. Sentimo-nos mal preparados. Nós presumimos
que as outras pessoas, talvez qualquer outra pessoa, está mais preparada, ou nós pensamos que
partilhar a fé é trabalho dos outros. Todos os cristãos são chamados a ser testemunhas de
Deus. Não é uma escolha. A única escolha é sermos boas ou más testemunhas.
Este treinamento consiste em uma única sessão, onde o Arcebispo de Cantuária, Justin Welby, se
faz acompanhar por Liz Adekunle (o Arcediago de Hackney), Rachel Gardner (líder de juventude e
fundadora da Romance Academy) e Stephen Cottrell (Bispo de Chelmsford) para ajudar igrejas e
indivíduos na reflexão sobre como Deus nos chamou para ser suas testemunhas, sobre o que nos
impede, nos ajuda e como fazemos para crescer em confiança. É sincero, Honesto, engraçado e
acolhedor. Eles compartilham os sucessos de Deus, as falhas deles mesmos, e como Deus os usou
assim mesmo. Arcebispo Justin encoraja todas as comunidades de adoradores a planejar a inclusão
deste treinamento na sua programação para esta época litúrgica.
Conduzindo o encontro
Todo o encontro é projetado para durar cerca de noventa minutos. Se compõe de cinco vídeos para
download (cada um com cerca de dez minutos de duração). Após cada um dos cinco vídeos, uma
pergunta é colocada para discussão (de forma que, aproximadamente metade da sessão é gasta
assistindo os vídeos, e a outra metade dedicada à discussão das perguntas levantadas). O encontro
foi projetado para ser aplicado tanto para toda a Igreja, quanto em pequenos grupos (se reunidos
como igreja, sugere-se que as pessoas presentes sejam divididas em pequenos grupos de cerca de
4 a 5 componentes). O encontro é focado na prática ao invés de na teoria. Todos os vídeos são
gratuitos para download. Espera-se também produzir versões legendadas, em ocasião apropriada
(entre em contato com emma.buchan@lambethpalace.org.uk para mais detalhes).

Parte 1
Após uma introdução inicial, o primeiro vídeo é um estudo bíblico sobre 1 Pedro 3: 8-17. A pergunta,
para discussão ao final, é: O que mais lhe chama a atenção nesta passagem?
Parte 2
O grupo deve discutir os motivos para partilharmos a nossa fé, e quais as nossas dificuldades em
fazer isso. A pergunta, para discussão ao final, é: Pense em uma ocasião em que você enfrentou
dificuldades para partilhar a sua fé, e, também, pense em outra situação onde você foi bem sucedido
na partilha da fé. O que aconteceu?

Partes 3 e 4
Um cenário simples é mostrado nas partes 3 e 4 do vídeo, em que um amigo lhe pergunta sobre
igreja e fé. Os líderes discutem suas respostas ao que foi perguntado, antes de pedir ao grupo local
que faça o mesmo.
Parte 5
Na última parte, o grupo resume as várias vertentes apresentadas, e pede às igrejas para pensar nos
próximos passos. Sugere-se que as pessoas ejam reunidas em pequenos grupos para 10 minutos de
discussão, após este vídeo final. Alguém pode concluir o encontro com uma oração.
Conecte-se conosco em qualquer uma destas plataformas:
Facebook: @ThyKingdomComeUK
Twitter: @thykingdom_come
Instragram: @Pledge2Pray
Youtube: /Thykingdomcome
Vimeo: Thykingdomcomeglobal
Não se esqueça de usar as hashtags: #Pledge2Pray e #ThyKingdomCome em todas as suas
postagens, para que possamos ajudar a promover o que você está fazendo.
Além disso, se você ainda não se juntou às mais de um milhão de pessoas que se comprometeram a
orar com o Arcebispo Justin de 25 de Maio a 4 de Junho de 2017, vá para:
www.thykingdomcome.global/faith

