Discipulado Intencional:
Vida Moldada por Jesus
DI:Boletim VMJ, Exemplar 1, Novembro 2020
Apresentando o Discipulado Intencional
Bem vindos a esta primeira publicação do Discipulado Intencional: Vida
Moldada por Jesus (DI:JSL) Boletim do Grupo de Coordenação do
Discipulado Intencional da Comunhão Anglicana.
Em 2016 o Conselho Consultivo Anglicano conclamou “cada Província,
Diocese e Paróquia na Comunhão Anglicana a adotar um foco no
discipulado intencional e a fazer discípulos”. Por que Intencional? Porque,
como o Arcebispo Justin Welby observou: ‘Se você não fizer a coisa de
modo intencional, você provavelmente não fará de modo algum! ’
O Boletim compartilhará boas notícias, ideias, recursos e boas práticas para
promovermos este discipulado intencional. Este aprendizado virá de toda
Comunhão Anglicana. Suas ideias, experiência e recursos são bem-vindas:
simplesmente mande-as para nós.
O nosso alvo é uma mudança na cultura para uma que promove a
centralidade da identidade Anglicana de uma vida inteira de discipuladoinsights bíblicos para encorajar cristãos e cristãs individualmente serão
compartilhados e perguntas desafiadoras indagadas de líderes, Igrejas,
Faculdades e outras Instituições.

Vivendo e Compartilhando uma Vida Moldada por Jesus
Cristãos e cristãs na Comunhão Anglicana são seguidores de Cristo que convidam
outras pessoas, em todo lugar, para juntar se a eles(as) como discípulos(as).
Discipulado é sobre Viver e Compartilhar uma Vida Moldada por Jesus.
Inspirados(as) pelo amor, alegria, paz e aceitação que experimentamos em Jesus
Cristo, e conscientes das nossas falhas no discipulado, estamos animados(as) com a
visão de cada Anglicano(a) vivendo e compartilhando intencionalmente uma Vida
Moldada por Jesus conforme nossa aliança batismal (Colossenses 2.6).

Seguir a Jesus sempre foi sobre o foco nEle. Somos moldados(as) por Ele e
procuramos ser moldados(as) como Ele. Esta é a obra do Espírito Santo em
nós, individualmente e como comunidades inteiras.
Viver uma Vida Moldada por Jesus permeia cada aspecto da vida: lar e
família, trabalho e comunidade, assuntos do meio-ambiente e justiça, a vida
nacional e internacional. É toda uma vida nova, nEle, que compartilhamos
com as demais pessoas ao nosso redor.
Nesta publicação focamos em relatos da região da América do Sul, onde por
exemplo a Câmara Episcopal do Brasil recentemente endossou o
Discipulado Intencional como prioridade. Cada diocese está identificando
uma pessoa chave para formar uma equipe de supervisão para levar isso
adiante.

As Cinco Marcas da Missão:
A missão da Igreja é a missão de
Cristo
 para proclamar as Boas Novas
do Reino
 para ensinar, batizar e nutrir
novas pessoas crentes
 para responder à necessidade
humana com serviço
amoroso
 para transformar as estruturas
injustas da sociedade,
desafiar violência de todo
tipo e buscar paz e
reconciliação
 para procurar salvaguardar a
integridade da criação, e
sustentar e renovar a vida da
terra.
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Aventuras no Discipulado Online—Uruguai
Bispo Nick Drayson, Norte da Argentina, reflete sobre a experiência recente ao dar
treinamento em discipulado quando o Covid-19 impediu a viagem ao Uruguai.
Uns dois anos atrás eu ingressei
num “grupo de coaching”, que
envolveu um ano de reuniões
semanais cobrindo os aspectos
práticos de discipulado. Foi a minha
primeira apresentação aquilo que
se chama Zoom, e parecia muito
‘avant-garde’.

“…não é apenas o que
a Igreja precisa… é o
que Deus quer de nós:
um Discipulado
Intencional”
Arcebispo Julio
Murray Thompson,
IARCA

Curtindo a vida juntos na
América do Sul

Com os eventos deste ano, de
repente as reuniões virtuais se
tornaram normais e a resistência à
elas está ruindo. Então foi um passo
muito natural quando a Diocese do
Uruguai combinou de patrocinar
uma versão online da Consulta
sobre Discipulado de Vida Inteira, a
qual havia sido realizada em várias
dioceses ao redor do mundo.
Respondendo a “Temporada de
Discipulado Intencional” da
Comunhão Anglicana as consultas
são realizadas em vários dias e
envolvem a liderança mais
representativa de uma diocese ou
província num exercício
participativo. Todas as pessoas
contribuem, o que normalmente
produz um compromisso
consciente de desenvolver
recursos e um modo de vida
coerente com o comando de Jesus
de “Fazer discípulos(as) de todas as
nações”.

Qual é a diferença online?
Claramente o nível de participação
é diferente quando os(as)
participantes podem apenas se ver
numa tela. Quando há um grupo
pequeno, como tínhamos, depende
muito da liderança em desenvolver
a discussão. Entretanto,
potencialmente, Zoom é uma
plataforma forte, se for bem
administrado, pode auxiliar grupos
grandes, subdivididos em grupos
menores, chat, e acompanhado por
um grupo ativo de WhatsApp.
Embora parecia uma tarefa
hercúlea condensar 4 dias de
reuniões em 4 sessões de duas
horas, foi possível encorajar uma
leitura e pensamento mais amplo
ao distribuir alguns materiais
previamente e durante as semanas
intermediárias. JSL já produziu um
relatório e guia de vida, no qual os
participantes estudam, e também
consultam o manual que
acompanha a consulta.
O Uruguai pode convidar membros
da diocese vizinha da Argentina
para participar de uma experiência
animada e formativa, que pode ser
reproduzida ao redor do mundo.

Nos localize no Facebook e junte-se ao nosso Discipulado Anglicano – Grupo Vida Moldada por
Jesus:
 Itens regulares para oração, em especial para Províncias
 Recursos de discipulado de vídeo e outros
 Uma oportunidade para compartilhar suas histórias, ideias e recursos para discipulado
 Posts regulares e contribuições dos membros do Grupo de Coordenação e outros
www.facebook.com/groups/anglicanwitness
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Discipulado na Amazônia, Brasil

Oração pela América do Sul

O Brasil enfrenta muitos problemas sociais que desafiam a Igreja. Está sendo
severamente impactado pela Covid-19, entretanto a liderança política parece
indiferente. Os povos indígenas têm sido marginalizados e ignorados por muito
tempo. Incêndios e desmatamento tomam as manchetes internacionais

Ore por nós ao darmos este
testemunho audacioso de
esperança enquanto o COVID
19 causa consequências
dolorosas e profundas no
grande Jardim de Deus, que é
a Amazônia.

Luri e Daniel dos Santos Lima, da Diocese Anglicana do Amazonas, refletem sobre o
seu discipulado diário.

No dia 2 de setembro de 2020, celebramos 108 anos de presença
Anglicana na Amazônia. O nosso discipulado hoje é sobre ser luz, uma
chama ardente, no meio de desafios sociais e culturais. Nós oferecemos luz
e calor, acolhimento e liberação para os povos oprimidos que habitam a
Amazônia.
A Comunidade Anglicana de Manaus é este sinal de luz e esperança para os
povos indígenas vivendo em Manaus, capital do estado do Amazonas e
para aqueles na floresta. Estamos dedicados a cuidar dos povos indígenas
e lutar pela justiça social que garanta a dignidade daquelas pessoas que
são marginalizadas e sofrem tanto.

Acompanhando a família
do Chefe num funeral breve

No fim de julho, num dia ensolarado amazonense, o povo indígena da etnia
Karapãna soube da morte do seu líder, Manoel Paulino Karapãna. Ele
morreu em decorrência dos efeitos de Covid-19. Após sua alta Hospitalar,
ele não havia recebido a atenção médica necessária, nem o apoio do
governo Brasileiro. Ele morreu como um guardião de conhecimento
ancestral e da floresta, tentando defender o seu povo, até o final.
Para a Comunidade Anglicana de Manaus a vivência da sua fé e discipulado
significou:

 Acompanhar a família enlutada no rito funeral nas margens do Rio

Flores feito da fibra Najar

Negro e do Rio Cuieiras: uma pequena procissão de barcos e canoas,
muitas orações e lágrimas e a decoração da sepultura do líder indígena
com coroas e flores feitas da fibra najar (uma palmeira da Amazônia).

 Oferecer tanto as nossas orações quanto assistência prática ao povo
Karapãna, como também a outros grupos indígenas de outras etnias:
distribuindo centenas de cestas básicas, máscaras e materiais de
proteção higiênica e pessoal contra o Covid-19. [Possibilitado pela
generosidade e auxílio emergencial da Episcopal Relief and Development, Trinity Church Wall Street, o Anglican Communion Fund, e do
Serviço Anglicano de Diaconia e Desenvolvimento da IEAB (SADD)]

 Desafiar a negligência total dos povos indígenas pelo governo Brasileiro
que não promove políticas públicas efetivas para os proteger, e

 Fazer campanha para melhores informações sobre COVID 19 e
melhorias na provisão médica para as vilas indígenas na Amazônia

Distribuindo Equipamento
de Proteção Pessoal e de
Higiene
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DI:VMJ Consultas para vocês!

Recursos para DI:VMJ

Estes encontros são para leigos e
leigas, jovens e clero.
Transformam mentes e
comprometem corações com uma
visão para um discipulado para a
vida toda. Comunidades da
Jamaica a Sudão do Sul, Ghana a
Kuching, Malásia Ocidental
tiveram o foco mudado de forma
poderosa.

A expectativa é que os recursos para o Discipulado Intencional sejam produzidos
localmente para se adequar às necessidades e contexto locais, embora uma
variedade de recursos DI:JSL encomendados pelo ACC17, estão disponíveis.
Estes incluem:

Estamos agora planejando o
‘Treinamento dos treinadores’
online em 2021. Se você quiser
que a sua Diocese ou Província
participe, ou planeja fazer um
vocês mesmos para sua Diocese
ou Província, favor entrar em
contato:
mission@anglicancommunion.org

Folheto JSL—uma simples apresentação de JSL em A5
Livreto JSL—12 páginas explicando a história do DI, explorando o que é
Discipulado, fornecendo exemplos de Discipulado em ação provenientes de toda
comunhão ilustrando as Cinco Marcas da Missão e sugerindo os próximos passos
Guias de Vida JSL—uma série de 12 estudos para pequenos grupos desenvolvido
para estimular o pensar e expandir a compreensão de um discipulado de uma
vida toda
Estrutura Catequética – indicando como a catequese poderia ser adaptado para
enfatizar um estilo de vida em missão baseado nas cinco marcas da missão
Estão disponíveis para download em: www.anglicanwestmalaysia.org.my/
resources-and-publications ou estão disponíveis no Escritório da Comunhão
Anglicana (mission@anglicancommunion.org ).

DI: Os Membros Coordenadores do Grupo JSL são:
Most Revd Ng Moon Hing, Bispo da Malásia
Ocidental (Presidente)
Right Revd Jane Alexander, Canadá
Revd Bisoke Bernard, DR Congo
Right Revd Marinez Basotto, Brasil
Revd Richard Boateng, Ghana
Right Revd Martin Breytenbach, África do Sul
Right Revd Nick Drayson, Norte da Argentina
Revd Captain Zadock Oluoch, Quênia
Revd Canon Mark Oxbrow, Inglaterra
Right Revd Frenzel Piluden, Filipinas
Right Revd Eleanor Sanderson, Nova Zelândia
Revd Canon Robert Sihubwa, Zâmbia
Revd Canon Stephanie Spellers, EUA
Pessoal do Escritório da Comunhão Anglicana:
Revd Canon John Kafwanka, Diretor de MIssão
(john.kafwanka@anglicancommunion.org)
Revd Jolyon Trickey, Coordenador para DI:VMJ
(jolyon.trickey@anglicancommunion.org)

Oração para a Vida e Compartilhamento
Uma Vida Moldada por Jesus
Deus Todo Poderoso,
Tu nos chamaste para viver e compartilhar
Uma vida moldada por Jesus
Numa igreja moldada por Jesus
Para um mundo moldado por Jesus.
Capacita-nos com o teu Espírito Santo
Para viver como discípulos(as) que fazem
discípulos(as) de Jesus Cristo nosso Senhor e
Salvador.
Amém.
Para se juntar a nossa Rede de Oração VMJ e
Grupo de WhatsApp, mande um e-mail para:
jsl.prayer.network@gmail.com

4

