Vivendo e partilhando
Uma vida do jeito
de Jesus

O que molda você?
Como você está influenciando para
formar outras pessoas?
Ser uma pessoa cristã é seguir e ser “moldada” por Jesus. As pessoas estão
famintas por uma vida de abundância e transformadora que Jesus torna
possível. O movimento para seguir Jesus com paixão, intencionalidade e
regozijo está se espalhando.
Na Temporada do Discipulado Intencional e Fazer Discípulas/os, a Família
global Anglicana está priorizando o chamado (a vocação) de ter sua vida
conformada por Jesus e encorajar a outras pessoas para esta jornada.
Juntas/os, nós estamos vivendo e compartilhando uma vida conformada
por Jesus.

Quem são as pessoas que se tornam discípulas?

Discípulas/os são aquelas pessoas que respondem ao amor e ao perdão de Deus, através
do aprendizado do amor e do seguimento de Jesus em todos os aspectos da vida e da
partilha desta vida com outras pessoas.
“A melhor decisão que qualquer pessoa possa tomar, em algum momento da vida, em qualquer
circunstância, qualquer que seja, onde quer que esteja, é se tornar discípula/o de Jesus Cristo.”
– Arcebispo de Cantuária Justin Welby

O que é Discipulado?

Para as pessoas cristãs, discipulado é uma jornada contínua de aprendizado e vivência
do caminho de Jesus em comunidade, de modo que nos tornamos mais parecidas com
Cristo e mais dedicada para a transformação pessoal, comunitária e cultural.
O Discipulado requer orientação, compromisso mútuo e imersão na relação com Deus,
cultivando nossa fé em Jesus e compartilhar com outras pessoas através do poder do
Espírito Santo. Esta é uma vida moldada por Jesus.

O que é viver e compartilhar uma vida
moldada por Jesus?
Viver
•• Ser discípulas/os transforma nosso estilo de vida e nossa vida como um todo.
•• Como discípulas/os nós somos atraídas/os para a vida abundante em Deus.
E
•• Uma vida moldada por Jesus é holística.
•• Viver e compartilhar são aspectos interdependentes; o aspecto pessoal e o cultural
não podem ser separados.
Compartilhar
•• O amor e a generosidade de Deus nos permitem partilhar nossa vida e tudo o que
temos com as/os outras/os.
•• Como nossas vidas são moldadas por Jesus, nós proclamamos o Evangelho e
convidamos outras pessoas para essa vida de abundância, de modo que elas possam
viver e aprender como Suas discípulas/os.
Vida moldada por Jesus
•• Deus nos transforma, pelo poder do Espírito Santo, para nos tornar mais parecidas/
os com Jesus.

Oração para viver e
partilhar uma vida
moldada por Jesus
Deus todo-poderoso,
Tu nos chamaste para viver e partilhar
uma vida que é moldada por Jesus
Em uma igreja moldada por Jesus
Por um mundo que seja moldado
por Jesus.
Conceda-nos o poder do seu
Espírito Santo
Para que possamos viver como
discípulas e discípulos
Que fazem outros discípulas e
discípulos de Jesus Cristo
Nosso Senhor e Salvador.
Amém.

Vivendo as Cinco Marcas para
uma Vida Moldada por Jesus

Como nós vivemos uma vida moldada por Jesus que varia de lugar para lugar, cultura
para cultura, geração por geração. Qualquer que seja o nosso contexto, nós podemos
nos esforçar para viver – e ser transformadas por – essas características de uma vida
moldada por Jesus (conhecidas como as Cinco Marcas da Missão).
1. Discípulas/os falam: nós proclamamos as Boas Novas do Reinado de Deus.
•• Compartilham e acolhem histórias de fé
•• Compartilham a fé na vida cotidiana (família, trabalho, escola, comunidade, igreja)
2. Discípulas/os ensinam: Nós ensinamos, batizamos e formamos novas pessoas
crentes.
•• Leem as Santas Escrituras diariamente
•• Oram diariamente
•• Reúnem-se regularmente com outras pessoas para o louvor, oração,
partilha e aprendizado
3. Discípulas/os cuidam: Nós respondemos às necessidades humanas através de
um serviço/diaconia de amor.
•• Cuidam por seu bem-estar pessoal, espiritual, emocional e físico
•• Partilham seu tempo e talentos para o bem-estar de outras pessoas
•• Protegem as pessoas pobres, marginalizadas e as mais vulneráveis entre nós
4. Discípulas/os transformam: Nós trabalhamos para transformar as estruturas
injustas da sociedade, desafiando todo tipo de violência e buscando a paz
e reconciliação.
•• Arrependem-se de todos os nossos pecados, e pedem e oferecem perdão
•• Buscam a reconciliação de relações quebradas na vida pessoal, comunitária
e social
•• Lutam por justiça e paz
5. Discípulas/os tem em alta conta: Nós damos nosso melhor para salvaguardar
a integridade da criação, por uma vida sustentável e pela renovação da vida em
nosso planeta.
•• Vivem responsável e criativamente em nosso planeta
•• Cuidam de toda a criação
Como vocês estão vivendo e compartilhando uma vida que é moldada por Jesus com as
outras pessoas em sua região? Descubra material didático, compartilhe suas histórias,
ganhe inspiração e construa comunidades no sítio na internet:
www.jesus-shaped-life.org.
Vivendo e compartilhando uma vida moldada por Jesus

