FORMAÇÃO
NO ENGAJAMENTO
COM AS ESCRITURAS

Um recurso para
planejar e desenvolver
programas de treinamentos

FORMAÇÃO
NO ENGAJAMENTO
COM AS ESCRITURAS
Um material para planejar e elaborar programas de treinamentos
“MEUS FILHOS, NOVAMENTE ESTOU SOFRENDO DORES DE PARTO POR SUA CAUSA,
ATÉ QUE CRISTO SEJA FORMADO EM VOCÊS.”
(Gálatas 5:19, NVI)
Como decidimos qual o conteúdo dos nossos eventos de formação?
Como garantimos que estamos formando homens e mulheres segundo a Palavra e
dando-lhes habilidades no engajamento com as Escrituras?
Como edificamos uma fundação sólida na Palavra de Deus e a conectamos com o
contexto estudantil o qual estamos buscando engajar com essa Palavra?

Aqueles que estão preparando treinamentos precisam pensar o que é melhor para
as necessidades específicas de seu público alvo, seu contexto e a duração do
evento. Este material não é um currículo padrão. Em vez disso, ele busca nos ajudar
a pensar com cuidado sobre o que incluímos nas nossas programações.
CONTEÚDO DESSE MATERIAL:
1. Alicerces – PÁGINA 4
essa é uma lista de possíveis ações no engajamento com as Escrituras, divididas
em cinco grandes blocos. O que você quer que cada obreiro, cada líder estudantil,
cada estudante aprenda e vivencie? O que isso significa para o evento específico
que você está preparando?

2. Exemplos concretos - PÁGINA 9
essas observações sobre programas de eventos da IFES ao redor do mundo
mostram como movimentos diferentes têm escolhido utilizar o engajamento com
as Escrituras. Esperamos que possam lhe inspirar enquanto você desenvolve suas
próprias programações.

3. A Palavra Entre Nós - PÁGINA 16
essa seção apresenta ideias sobre como esse livreto da IFES pode ser usado em
eventos de formação.
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NÃO ESQUEÇA:
_ A Palavra por si mesma tem o poder de nos formar. Dar espaço para a Palavra de Deus
entre nós está no coração de qualquer treinamento em engajamento com as Escrituras.
_ A formação no engajamento com as Escrituras é mais do que ensinar métodos de
estudo bíblico.
_ Sempre que um evento foca em um ponto específico do engajamento com as
Escrituras, é bom mostrar como se encaixa numa visão mais ampla do engajamento
com as Escrituras. Os temas citados neste material não são isolados, mas conectados.
Falar sobre essas conexões ajuda a entender o quadro geral.
_ Menos é mais. Se nossas programações estão muito cheias, não serão eficazes. Para
aprender bem, precisamos de tempo para interações informais e reflexões a sós.
_ Queremos aprender juntos, não apenas ouvindo especialistas. Para que isso aconteça,
precisamos de formas interativas e comunitárias de aprendizado em nossas
programações, que permitem aos participantes contribuir a partir de suas próprias
experiências e seu próprio conhecimento.
_ Cada evento é parte de uma jornada maior – portanto, queremos ajudar os
participantes a entrarem em um processo de transformação que já está acontecendo.
Um trabalho prévio de preparação e um acompanhamento posterior podem contribuir
para isso.
_ Nosso objetivo não é simplesmente transmitir conhecimento, é ver estudantes e
obreiros amando, estudando, vivendo e compartilhando a Palavra de Deus de tal forma
que “Cristo seja formado neles” (conforme Gálatas 4:19).
Você pode encontrar mais materiais em: www.scriptureengagement.ifesworld.org.
Esse site também possui uma versão digital (PDF) do livreto A Palavra Entre Nós,
sugestões para reuniões práticas para vários tópicos mencionados nesse artigo, assim
como muitos testemunhos e ideias sobre engajamento com as Escrituras no ministério
estudantil.
Que este material nos ajude a criar espaço para que a Palavra impacte profundamente
nas nossas vidas e nossos movimentos estudantis!
Equipe de Engajamento com as Escrituras da IFES
Sabine Kalthoff (Alemanha), Secretária de Engajamento com as Escrituras da IFES
Annette Arulrajah (Malásia), Secretária Adjunta Regional da IFES no Leste da Ásia
Mukululi Ncube (Zimbábue), obreiro do FOCUS Zimbábue
Ricardo Borges (Brasil), Secretário Adjunto de Engajamento com as Escrituras da IFES
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PARTE 1
ALICERCES
Como você pode usar a lista a seguir de possíveis sessões de engajamento com as
Escrituras? Por favor, não tente incluir tudo isso de uma vez na sua programação e nem
escolha apenas um aspecto e pense que é só o que precisa.
Enquanto você lê esta lista em espírito de oração, reflita sobre o que é necessário para
seus obreiros e estudantes atualmente. E seja flexível em suas programações,
disponível a revisá-las de tempos em tempos. Esperamos que esta sessão lhe inspire
para pensar cuidadosa e profundamente sobre o conteúdo e o objetivo da formação no
engajamento com as Escrituras no seu movimento estudantil.
I. SENDO MODELADO PELA PALAVRA DE DEUS
Não vamos apenas falar sobre a importância de sermos modelados pela Palavra de
Deus, mas também incluir um tempo significativo para ouvir e responder à Palavra de
Deus em nossas programações. O que esboçamos em termos de engajamento com as
Escrituras é tão importante quanto o que ensinamos sobre.

_ Tempo de reflexão a sós: ter um período para processar a Palavra em
oração cria espaço para Deus gravar sua Palavra em nós e para nós lhe
respondermos. Ajuda os participantes a criarem raízes profundas na
Palavra de Deus. Vale a pena dar aos participantes um momento de
silêncio após ouvirem uma exposição bíblica ou incluir um período maior
de solitude silenciosa na programação.

_ Estudo bíblico em pequenos grupos: estudar e compartilhar a Palavra
permite-nos aprender uns com os outros e caminhar juntos. Através da
comunidade
aprendemos
mais,
podemos
abordar
nossos
questionamentos e relacionar as Escrituras com as nossas experiências
de vida.

_ Exposição bíblica: exposições fazem com que nosso entendimento
sobre a Palavra de Deus cresça e têm o potencial de tocar profundamente
nossos corações enquanto a verdade de Deus é dita para nós. Ouvir a
Deus e a sua Palavra num espaço comunal nos une como comunidade em
torno do centro da nossa fé.

_ Elementos criativos: maneiras artísticas de comunicar nos ajudam a
ouvir e abraçar de forma completa a Palavra de Deus. Por exemplo: leitura
dramática das Escrituras, reflexões sobre obras de arte, dança, peça de
teatro, canções e muito mais.

4

II. AMANDO A PALAVRA
Não podemos supor que nossos obreiros ou estudantes já possuem alicerces saudáveis
para o engajamento com as Escrituras. Este bloco foca no que geralmente não pode ser
visto, mas é essencial: nosso entendimento e atitude em relação às Escrituras e a Deus.
O objetivo destas sessões é desenvolver uma visão forte e atrativa para o engajamento
com as Escrituras.

_ O que é engajamento com as Escrituras? O objetivo desta sessão não é
trazer uma definição abstrata, mas realmente pensar sobre o que significa
“engajar” com a Palavra de Deus e deixá-la engajar-se conosco. Isso inclui
esclarecer nosso entendimento sobre o engajamento com as Escrituras
para que seja profundo, abrangente e relacional.

_ O papel do engajamento com as Escrituras na visão Pedras Vivas: como
engajamento com as Escrituras se encaixa na visão geral e na missão da
IFES? O que significa dizer que o engajamento com as Escrituras é um dos
nossos compromissos centrais “que deve envolver e apoiar todos os
aspectos
da
vida
da
IFES”?
(Você
pode
ler
mais
em
www.ifesworld.org/vision.)

_ Convicções sobre as Escrituras: qual é a natureza e o propósito das
Escrituras? Por que podemos confiar nas Escrituras? Raramente falamos
sobre nossas crenças básicas sobre as Escrituras, mas influenciam como
entendemos, praticamos e compartilhamos a Palavra de Deus.

_ Motivação: o que nos aproxima da Palavra de Deus? O que nos afasta
dela? Como podemos desenvolver amor e alegria pelas Escrituras? É útil
criar uma cultura de honestidade sobre este tópico, de maneira que não
nos escondamos de Deus ou uns dos outros atrás de máscaras religiosas.

_ Postura: como chegamos à Palavra de Deus? Com que atitude de
coração? Esta sessão pode nos ajudar a pensar como queremos nos
aproximar da Palavra de Deus e como podemos cultivar essas atitudes
nas nossas práticas de engajamento com as Escrituras (por exemplo,
receptividade, ouvir, uma resposta voluntária, desejo de encontrar Deus
etc.).
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III. CONSTRUINDO COMPETÊNCIAS
Nossos obreiros e estudantes precisam aprender de formas bem concretas como se
engajar com a Palavra de Deus. Isso inclui providenciar um quadro geral de bons
princípios e ensinar métodos e habilidades específicos no engajamento com as
Escrituras. O objetivo é ajudar os participantes a interagirem bem com a Palavra de
Deus por si mesmos e crescer em suas competências para servir a outros nessa área.
_ Hermenêutica: como estamos ensinando os princípios básicos sobre como ler e interpretar
a Bíblia? Isso implica tocar em tópicos como: ler os textos em seus contextos bíblicos e
históricos, levando em conta o gênero literário dos textos bíblicos, construindo pontes entre
as Escrituras e as nossas vidas hoje, refletindo sobre as lentes que usamos para ler o texto
etc. Nossos princípios de interpretação precisam incluir uma atitude de submissão à Palavra
de Deus – uma disposição para responder em obediência.
_ As Escrituras como uma narrativa: a Bíblia conta a história de Deus com nosso mundo.
Obreiros e estudantes precisam desenvolver um entendimento sobre toda a história. Quais
são os principais eventos dessa história? O que a caracteriza? Qual o nosso papel nessa
história? Como lemos e entendemos passagens bíblicas específicas à luz de toda a história?
_ Tempo pessoal com a Palavra de Deus: como podemos ajudar nosso pessoal a
desenvolver bons hábitos de gastar tempo com o Senhor e a sua Palavra? Muitas vezes
estudantes e obreiros precisam de encorajamento mútuo, alguma orientação e ferramentas
úteis sobre como começar e viver sua peregrinação pessoal com as Escrituras.
_ Exposição bíblica: como podemos ensinar as Escrituras de forma fiel à sua mensagem e
relevante para os ouvintes de hoje? Há necessidade de ensino bíblico coerente nos nossos
movimentos e na igreja de forma geral. Capacitar obreiros e estudantes para manejarem
bem a mensagem das Escrituras fortalecerá o corpo de Cristo.
_ Métodos para estudo bíblico em pequenos grupos: como estamos preparando cada nova
geração para liderar grupos de estudo da Palavra de Deus? É útil ensinar tanto princípios
básicos quanto métodos específicos, assim nossos líderes de estudo bíblico não utilizarão
apenas um método, mas se tornarão competentes em vários bons métodos. Alguns formatos
muito comuns na IFES são os estudos bíblicos indutivos, estudos bíblicos “manuscritos”, o
método sueco e outras abordagens criativas. Quando ensinamos os líderes a trabalharem
bem com métodos diferentes, queremos que entendam que essas são ferramentas para
encontrar nosso Senhor nas Escrituras. (Você encontra um artigo com diferentes métodos
de estudos bíblicos em scriptureengagement.ifesworld.org/materiais)
_ Liderando um estudo bíblico em pequeno grupo: às vezes nossos líderes tem uma boa
ideia sobre a teoria de estudos bíblicos em pequenos grupos, mas têm problemas em lidar
com as situações da vida real. Lidar com a dinâmica de comunicação e diferentes
personalidades em um grupo pode ser muito desafiador. Como podemos ajudá-los a liderar
bem a jornada de um grupo ao redor das Escrituras?
_ Conduzindo um estudo bíblico evangelístico: no contexto do nosso ministério como IFES,
este é um aspecto crucial do engajamento com as Escrituras. Sempre queremos ajudar
obreiros e estudantes a crescerem em competência de como estudar a Bíblia com não
cristãos. Como estamos capacitando-os para isso? A mensagem de salvação é para todos.
_ Abordagens criativas para as Escrituras: o uso de arte, música, teatro, imaginação e
criatividade podem nos ajudar a ouvir e receber as Escrituras. Como estamos ensinando
nossos obreiros e estudantes a explorarem uma variedade de formas de arte na forma com
que se engajam com as Escrituras? Isso inclui considerar como essa geração de estudantes
se engaja com a realidade ao seu redor e como isso pode ser usado no engajamento com as
Escrituras.
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IV. PRATICANDO E COMPARTILHANDO A PALAVRA
Queremos líderes que são moldados pelas Escrituras em suas vidas e sua missão. Nosso
objetivo não é formar “especialistas” na Bíblia que só desenvolvem um tipo racional de
conhecimento (que poderia levar até mesmo ao orgulho). Antes, buscamos ser
transformados por Jesus através da sua Palavra de tal maneira que se manifesta em
nosso estilo de vida. Ao respondermos à Palavra com confiança, louvor e obediência,
experimentaremos seu fruto em nossas vidas. Isso incluirá um desejo de compartilhar a
Palavra na missão.

_ Um estilo de vida moldado pelas Escrituras: engajar-se com a Palavra de Deus nos
convida e desafia a vivenciar uma transformação. Como podemos ajudar obreiros e
estudantes a experimentar o pleno poder redentor do evangelho que afeta toda a
nossa vida? Assuntos sobre integridade e a disposição para responder à Palavra de
Deus em obediência prática são essenciais. Eles devem ter espaço e tempo em
nossas programações.

_ As Escrituras no evangelismo: o que nos dá confiança e coragem para convidar
não cristãos para interagir com a Palavra de Deus? O que os amigos não cristãos
pensam sobre a Bíblia? Nesta sessão vale a pena pensar sobre o poder da Palavra,
nossas lutas em compartilhá-la e também os obstáculos que evitam que nossos
amigos interajam com ela. Como podemos ajudar a remover esses obstáculos,
abrindo espaço para que eles tenham um encontro pessoal com Jesus na Palavra?
O que pode nos ajudar a viver e compartilhar essa mensagem no nosso contexto de
missão?

_ Desenvolvendo uma abordagem bíblica para as demandas contemporâneas:
como podemos ajudar estudantes e obreiros a verem como a Palavra de Deus fala
de forma redentora para todas as áreas da vida? Para entender a agenda desafiadora
que a Bíblia apresenta para cada cultura e contexto, precisamos considerar nossa
realidade à luz de toda a Escritura. Isso envolverá tanto mostrar uma abordagem
bíblica para demandas específicas quanto ensinar aos participantes a desenvolver
esse tipo de abordagem por si mesmos.
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V. REFLETINDO SOBRE NOSSAS EXPERIÊNCIAS
É útil olhar para o engajamento com as Escrituras no contexto da nossa caminhada:
parar, avaliar, refletir e renovar. Tanto pessoalmente quanto nos nossos grupos e
movimentos. O objetivo desses momentos é facilitar um processo contínuo de
aprendizado. Mais do que isso, queremos criar um lugar para Deus mexer conosco em
áreas nas quais precisamos ouvir sua voz.
_ Preparação: pedir que os participantes reflitam sobre o engajamento com as Escrituras
antes nos permitirá aprofundar mais durante o tempo em que estivermos juntos no evento.
É útil fornecer perguntas e/ou tarefas bem específicas na preparação e integrar o trabalho
feito na programação.
_ A Bíblia na minha vida: esta sessão dá aos participantes espaço para pensar sobre sua
própria jornada com a Palavra de Deus – lembrar experiências passadas é uma forma
poderosa de ver como Deus tem trabalhado em nossa vida. Ao refletirmos sobre nossa
jornada, veremos mais claramente o futuro e também poderemos encorajar outros em suas
jornadas com a Palavra de Deus.
_ Oportunidades e desafios: vamos usar este tempo para observar o que caracteriza esta
geração de estudantes – cristãos e não cristãos. Quais tendências (oportunidades e desafios)
vemos nesta geração de estudantes em relação ao engajamento com a Palavra de Deus?

_ Ouvindo bem: quando a Palavra de Deus é ensinada, tanto o pregador quanto o ouvinte
estão envolvidos ativamente. Como ensinamos os estudantes a ouvirem bem – a preparem
seus corações, discernirem a verdade à luz da Palavra, discutirem uns com os outros sobre o
que estão ouvindo etc.?
_ Reavaliando nossos métodos: quais abordagens e métodos moldam nosso engajamento
com as Escrituras? Vale a pena gastar um tempo para identificar os pontos fortes e os fracos
de cada um. E perguntar quais métodos antigos e novos constroem pontes entre a Palavra
de Deus e os estudantes de hoje.
_ O quadro geral: é bom olhar para as todas as maneiras diferentes nas quais estamos
interagindo com a Palavra de Deus. Como a leitura pessoal da Bíblia, os estudos bíblicos em
pequenos grupos e o ensino bíblico se complementam? Em quais destas áreas nosso grupo
ou movimento é mais fraco? Quais passos devemos tomar para crescer nesta área?
_ Hora da colheita: antes da programação acabar, os participantes devem ter um tempo de
silêncio para refletir sobre sua experiência: como Deus falou com eles pessoalmente, o que
aprenderam e o que resultará disso em suas vidas e ministérios em termos dos próximos
passos concretos. Esse tempo para processar é crucial para um impacto a longo prazo.
_ Acompanhamento: quando planejar uma programação, é bom sempre pensar em como
acompanhar posteriormente os participantes. Queremos que nossos treinamentos sejam
parte de um processo contínuo de aprendizagem, não apenas eventos isolados.
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PARTE 2
ALGUNS EXEMPLOS CONCRETOS
Como você pode ver nos exemplos a seguir, há muitos formatos diferentes para a
formação no engajamento com as Escrituras. Incluímos nesse material alguns exemplos
da IFES ao redor do mundo, para aprendermos uns com os outros; eles podem nos
inspirar, ajudar-nos a pensar além da nossa forma de que fazer e encorajar-nos a mudar
nossas programações. Esses exemplos não estão aqui para serem copiados na íntegra,
mas para ajudar-lhes a desenvolver formatos de treinamentos que ressoem no seu
contexto.
Você encontrará mais exemplos no material “Scripture engagement at our events”,
disponível em www.scriptureengagement.ifesworld/materials (em inglês). Ele não foca
especificamente na programação de eventos de treinamento, mas dá alguns exemplos
sobre como os movimentos da IFES se engajam com a Palavra de Deus nos seus vários
acampamentos e congressos.
OFICINA DE ENGAJAMENTO COM AS ESCRITURAS PARA OBREIROS, ABRIL DE 2016
NA CORÉIA DO SUL
Participantes:
obreiros jovens e veteranos - cerca de 35 no total
Pontos principais:
_ experimentar a Palavra juntos em comunidade e de forma interativa;
_ fortalecer dons para facilitar a interação durante estudos bíblicos;
_ refletir sobre a nossa própria jornada com a Palavra e tornar mais sensíveis à jornada
de outros com a Palavra e com o Senhor
Se quiser saber mais:
entre em contato com Annette Arulrajah, anet195@yahoo.com

Dia 1

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Exposição bíblica
com elementos
interativos

Exposição bíblica
com elementos
interativos

Tempo reflexivo: o
que eu vou levar
daqui?

Intervalo

Intervalo

Intervalo

Posturas ao
envolver-se com a
Palavra I

Posturas ao
envolver-se com a
Palavra II

Encerramento:
oração, santa ceia,
sermão

15:30 - 17:30

15h Boas-vindas
15h30-17h30 Uma
visão sobre
Engajamento com as
Escrituras

15h30-17h30
Princípios de
Hermenêutica

15h30-17h30
Liderando estudos
bíblicos
evangelísticos

19:30 - 21:30

Nossa caminhada
com a Palavra de
Deus

Liderando estudos
bíblicos I

Liderando estudos
bíblicos II

9:00 - 10:30

11:00 - 12:30
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TREINAMENTO DE ENGAJAMENTO COM AS ESCRITURAS PARA OBREIROS E LÍDERES
ESTUDANTIS, FEVEREIRO DE 2014 EM CAMARÕES
Participantes:
obreiros e líderes estudantis - 40 a 50 pessoas no total
Pontos principais:
_ focar nas convicções e motivações sobre a Palavra de Deus; trabalhar juntos para
nomear, explicar e esclarecer nossas crenças;
_ participantes começaram a repensar seus pontos de vista sobre as Escrituras e com
quais expectativas se aproximavam da Palavra - um processo motivacional para muitos.
Se quiser saber mais:
entre em contato com Sabine Kalthoff, sabine.kalthoff@ifesworld.org

Dia 1

Dia 2

Dia 3

8:30 - 10:00
Palestra interativa
Estudo bíblico

8:30 - 9:30
Devocional bíblico
9:30 - 10:15
Compartilhar ideias de engajamento
com as Escrituras e histórias da IFES ao
redor do mundo

10:00 - 10:30
Boas-vindas
10:30 - 12:00
Exposição bíblica com
reflexão sobre como foi
feita

10:30 - 12:30
Nossa motivação sobre
engajamento com as Escrituras

10:15 - 12:15
Reflexão sobre esse treinamento e os
próximos passos

12:30 - 13:00
Introdução ao
engajamento com as
Escrituras

15:00 - 16:30
A Bíblia na minha vida

15:00 - 19:00
Dois espaços diferentes:
_estudo bíblico evangelístico
(ou)
_exposição bíblica

16:45 - 19:00
Certezas no engajamento
com as Escrituras
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CONSULTA SOBRE ENGAJAMENTO COM AS ESCRITURAS NA AMÉRICA CENTRAL,
JULHO DE 2014 EM NICARÁGUA
Participantes:
um obreiro e um estudante de cada país – 22 pessoas no total (com um participante da
região do Caribe da IFES)
Pontos principais:
_ reconsiderar nosso entendimento do engajamento com as Escrituras com um foco
especial no contexto do nosso relacionamento com Deus e nosso estilo de vida nesse
mundo;
_ aprender e encorajar ao ouvir as melhores práticas de outros países com
apresentações que foram bem preparadas previamente.
Se quiser saber mais:
entre em contato com Ana Miriam Peralta, anamiriam@compa.mx

Dia 1

15:30
Louvor / Boas-vindas

Dia 2

Dia 3

9:00
Louvor e exposição Bíblica

9:00
O caminho adiante: reflexão a
sós e por delegações
nacionais

10:30
Motivação e atitude quanto
ao engajamento com as
Escrituras

11:00
Culto de encerramento,
incluindo orações pela
delegação de cada país

15:30
Escrituras no Evangelismo compartilhando melhores
práticas

16:15
Introdução ao
engajamento com as
Escrituras
17:30 - 19:00
Vivendo na Palavra
20:00 - 22:00
Vivendo na Palavra

19:30
Descobrindo oportunidades compartilhando melhores
práticas
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CONSULTA SOBRE ENGAJAMENTO COM AS ESCRITURAS NA ÁSIA, AGOSTO DE 2012
NA TAILÂNDIA
Participantes:
dois obreiros de cada país da região - 35 no total
Pontos principais:
_ revisar o engajamento com as Escrituras na região, levando em conta uma visão
integral das diferenças culturais, geracionais e pessoais;
_ revisar e renovar como nos engajamos com a Palavra de Deus em pequenos grupos,
em encontros de grandes grupos e nos nossos tempos a sós com a Palavra;
_ revisar a abordagem indutiva, vendo como o processo pode ser readaptado em nossa
situação atual.
Se quiser saber mais:
entre em contato com Annette Arulrajah, anet195@yahoo.com

Dia 1

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

Dia 6

Dia 7

9:00-10:30
Subcultura
cristã e seu
impacto no
engajamento
com as
Escrituras

9:00-12:45
Olhando
outra vez
para o
engajamento
com as
Escrituras
em estudos
bíblicos em
pequenos
grupos

9:00-12:45
Novos
capítulos para
serem
escritos...
Exposição
bíblica e
encerramento

9:00-10:30
Cultura e seu
impacto no
engajamento
com as
Escrituras

9:00-10:30
Estilos de
aprendizado
pessoal e seu
impacto no
engajamento
com as
Escrituras

10:45-12:45
Pós
modernismo
e seu
impacto no
engajamento
com as
Escrituras

10:45-12:45
Deixando que
as Escrituras
falem

Pressões
sociais e seu
impacto no
engajamento
com as
Escrituras

Chegada

15:30-17:30
Caixa de
ideias:
engajamento
com as
Escrituras na
IFES ao
redor do
mundo

15:30-17:30
Caixa de ideias:
compartilhando
melhores
práticas do
leste da Ásia

Saída
(passeio)

15:30-17:30
Caixa de ideias:
compartilhando
melhores
práticas do
leste da Ásia

15:30-17:30
Olhando
outra vez
para a
abordagem
indutiva

20:0022:00
Exposição
bíblica

20:00-22:00
Olhando
outra vez
para o
engajamento
com as
Escrituras
para
encontros
com muitas
pessoas

20:00-22:00
Olhando outra
vez para o
engajamento
com as
Escrituras para
encontros com
muitas pessoas

Momento
para
interagir
com
estudantes
do
movimento
local

20:00-22:00
Olhando outra
vez para o
engajamento
com as
Escrituras no
nosso tempo
pessoal

20:00-22:00
Momento de
consolidação
pessoal e em
grupo

Adoração
em igrejas
locais
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CONSULTA SOBRE ENGAJAMENTO COM AS ESCRITURAS NA EURÁSIA, MARÇO DE
2014
Participantes:
27 pessoas; dois ou mais participantes de cada país da região
Pontos principais:
cada delegação nacional escreveu um relatório (baseado em um questionário); esses
relatórios circularam entre todos os participantes antes da consulta; durante a consulta,
cada delegação apresentou brevemente alguns dos aspectos mais importantes do seu
relatório.
Duas coisas ficaram claras especificamente nessa consulta:
_ os participantes tinham conhecimento e habilidades, mas sua motivação não era
consistente porque suas convicções eram frágeis;
_ pregação expositiva foi identificada como a área mais fraca no engajamento com as
Escrituras na região.
Se quiser saber mais:
entre em contato com Olena Welch, olenawelch@gmail.com

Dia 1

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

Culto de domingo
em uma igreja
local e passeio
pela cidade

9:00-10:30
Estudo bíblico

9:00-10:30
Estudo bíblico

9:00-10:30
Estudo bíblico

9:00-10:30
Estudo bíblico

10:45-11:15
Escrituras na minha
vida

10:45-11:15
Apresentações
dos movimentos
nacionais

10:45-11:15
Apresentações
dos movimentos
nacionais

10:45-11:15
Apresentações dos
movimentos
nacionais

11:15-13:30
Motivação no
engajamento com as
Escrituras

11:15-13:30
Convicções sobre
o engajamento
com as Escrituras

11:15-13:30
Engajamento
com as
Escrituras no
evangelismo

11:15-13:30
Refletindo sobre:
estudos bíblicos em
pequenos grupos

15:30-16:30
Compartilhando
melhores práticas e
testemunhos

15:30-16:30
Compartilhando
melhores práticas
e testemunhos

15:30-16:30
Preparando
exposições
bíblicas

15:30-16:30
O que vem a seguir:
reflexão pessoal

17:00-19:00
Grupos de trabalho:
desafios e
oportunidades

17:00-19:00
Grupos de
trabalho: desafios
e oportunidades

17:00-19:00
Preparando
exposições
bíblicas

17:00-19:00
O que vem a seguir:
reflexão com a
delegação nacional

Tempo livre

20:00-21:00
Reflexão sobre:
leitura bíblica
pessoal

20:00-21:00
Encerramento:
testemunhos,
orações, celebração

Descanso

20:00-21:00
Engajamento com
as Escrituras na
Visão Pedras
Vivas

20:00-21:00
Olhando para o
quadro geral do
engajamento com as
Escrituras nos nossos
movimentos nacionais

Sonhando sobre o
futuro do
engajamento com
as Escrituras
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CONSULTA/OFICINA SOBRE ENGAJAMENTO COM AS ESCRITURAS, MAIO DE 2015 NA
NIGÉRIA
TEMA: “ONDE AS ESCRITURAS E A VIDA SE ENCONTRAM”
Participantes:
líderes estudantis e obreiros, cerca de 100 pessoas no total
Pontos principais:
_ os líderes da programação trabalharam como uma equipe intercultural (de três
continentes);
_ o projeto em pequenos grupos ajudou os participantes a refletirem e trabalharem
juntos sobre como as Escrituras se conectam às realidades dos seus contextos.
Se quiser saber mais:
entre em contato com Sabine Kalthoff, sabine.kalthoff@ifesworld.org

Dia 1

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

Dia 6

Tema do dia:
Convicções/Atitude

Tema do dia:
Hermenêutica

Tema do dia:
Vivendo a Palavra
de Deus

Tema do dia:
Contextualização

Tema do dia:
Mudança

8:30-9:00
Exposição bíblica:
Salmo 19

8:30-12:30
Estudo bíblico
indutivo: Lucas
24:13-35

8:30-9:00
Exposição bíblica:
1 Pedro 1:22-2:12

8:30-9:00
Exposição bíblica: 1
Cor. 8:1-13

8:30-9:00
Exposição bíblica:
João 15:1-17

(incluindo
estudos em
pequenos
grupos)

10:30-12:00
Pequenos grupos:
histórias sobre pôr
as Escrituras em
prática no
contexto
estudantil

10:30-12:00
Exemplo de uma
resposta bíblica
para uma demanda
do contexto
Introdução ao
projeto em
pequenos grupos

10:30-12:30
Buscando mudar
nossas vidas e
nossos contexto:
tempo de reflexão
pessoal

12:30-13:00
Oração comunitária

12:30-13:00
Oração
comunitária

12:30-13:00
Oração
comunitária

12:30-13:00
Oração comunitária

12:30-13:00
Oração
comunitária

15:30-18:00
Convicções sobre as
Escrituras

15:00-17:00
Princípios de
interpretação I

15:00-17:00
Integridade na
Palavra e nas
ações

15:30-18:00
Projeto em
pequenos grupos

15:00-18:00
Reflexão em
pequenos grupos próximos passos

Esportes

Esportes

Esportes

19:30-20:30
Motivação no
engajamento com as
Escrituras

19:30-20:30
Princípios de
interpretação II exemplos
contextuais

19:30-20:30
Testemunhos na
IFES: Como a
Palavra está
sendo vivida

19:30-20:30
Encerramento com
todos do projeto em
pequenos grupos

20:30-21:00
Reflexão e oração em
duplas

20:30-21:00
Reflexão e
oração em
duplas

20:30-21:00
Reflexão e oração
em duplas

20:30-21:00
Reflexão e oração
em duplas

10:30-12:00
Pequenos grupos
12:00-12:30
Introdução ao
engajamento com as
Escrituras

19:30-21:00
Boasvindas +
vivendo a
Palavra de
Deus no seu
contexto

Esportes

19:30
Encerramento: O
caminho adiante
(com celebração
da Santa Ceia)
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EFO - FORMAÇÃO PARA OBREIROS JOVENS DA AMÉRICA LATINA
JUNHO DE 2013, VENEZUELA
TEMA: “A COMIDA À MESA”
Participantes:
obreiros jovens de toda a América Latina, 34 pessoas no total
Pontos principais:
_ a primeira semana inteira (o evento tinha 4 semanas) focou na Palavra;
_ abordagens diferentes foram utilizadas para gastar tempo na Palavra (tempo solitário,
pequenos grupos, exposição bíblica, silêncio reflexivo, interação com o pregador).
Se quiser saber mais:
entre em contato com Ricardo Borges, ricardo.borges@ifesworld.org

Dia 1

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

Dia 6

Dia 7

8:30-10:15
Louvor +
Exposição
bíblica

8:30-10:15
Louvor +
Exposição
bíblica

8:30-10:15
Louvor +
Exposição
bíblica

8:30-10:15
Louvor +
Exposição
bíblica

8:30-10:15
Louvor +
Exposição
bíblica

8:30-10:15
Louvor +
Exposição
bíblica

10:15-11:00
Silêncio
reflexivo

10:15-11:00
Silêncio
reflexivo

10:15-15:45
Retiro
silencioso

10:15-11:00
Silêncio
reflexivo

10:15-11:00
Silêncio
reflexivo

10:15-11:00
Silêncio
reflexivo

11:30-12:15
Pequenos
grupos

11:30-12:15
Pequenos
grupos

11:30-12:15
Pequenos
grupos

12:15-13:00
Conversa
em plenária

12:15-13:00
Conversa
em plenária

12:15-13:00
Conversa
em plenária

15:00-18:00
Oficina:
Amando a
Palavra

15:00-18:00
Oficina:
Entendendo
a Palavra

15:00-18:00
Oficina:
introdução à
pregação
expositiva I

15:00-18:00
Oficina:
introdução à
pregação
expositiva II

Tempo livre

Em casas

Comunhão

Tempo livre

Retiro
silencioso

11:30-13:00
Santa ceia

11:30-12:15
Pequenos
grupos
12:15-13:00
Conversa
em plenária

15:45-16:00
Pequenos
grupos
17:00-18:00
Oficina:
Comendo a
Palavra

Abertura

Em casas

A Bíblia na
minha vida:
um
testemunho

Em casas
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PARTE 3
USANDO A PALAVRA ENTRE NÓS EM PROGRAMAS DE FORMAÇÃO
“A Palavra entre nós” é um convite! Este livreto da IFES é um convite para localizarmos
onde estamos em relação ao Deus que está falando através da sua Palavra. É um convite
para discernirmos onde estamos na nossa caminhada até agora e sermos levados a um
momento de celebrar juntos, lutar juntos, planejar juntos, de forma que as Escrituras
tenham um grande impacto nas nossas vidas.
Esse livreto tem duas partes diferentes que podem ser usadas independentemente
uma da outra. Também é possível combiná-las por temas, já que existe certa
sobreposição entre cada aspecto principal da primeira e cada área de reflexão da
segunda parte:

Parte I:
Parte II:
Cultivando uma clara visão do engajamento com Refletindo sobre o impacto
as Escrituras
das Escrituras entre nós
Aprofundando nossas convicções sobre a
natureza e o propósito das Escrituras

O cerne da questão: encontros
que nos transformam

Cultivando uma atitude de amor, de escutar com O que não se vê: despertando
expectativa e de obediência à Palavra de Deus
o apetite
Modelando um estilo de vida comprometido
com as Escrituras

Realidade diária: abraçando a
Palavra

Confiando no impacto da Palavra de Deus no
evangelismo

Palavra poderosa: abrindo
portas para Jesus

Alimentando boas práticas no engajamento com
as Escrituras

Formatos vivos: criando
espaço para a Palavra

Abordando biblicamente os desafios do nosso
mundo

Em meio às mudanças: a
Palavra para hoje

Esse livreto pode ser usado em grupos locais estudantis e encontros de obreiros.
Também pode ser utilizado para ajudar a preparar e modelar programas de formação,
algumas ideias sobre como fazer isso são descritas a seguir. Por favor, também veja as
sugestões dadas no próprio livreto sobre como usá-lo (em especial as páginas 11, 37, 41
e 55). E seja criativo ao desenvolver suas próprias ideias sobre como o livreto pode lhe
servir melhor!
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NA PREPARAÇÃO
_Peça para que todos os participantes leiam o livreto inteiro antes do evento com
algumas perguntas gerais de reflexão, por exemplo: como esse livreto lhe ajuda a
identificar um ponto forte e um ponto fraco em seu grupo local estudantil/movimento?
Ou: quais aspectos desse livreto se conectam com sua própria experiência sobre o
engajamento com as Escrituras?
_Peça para que todos os participantes prestem atenção especificamente em um
tópico, por exemplo: refletir em um aspecto central ou trabalhar a partir de um conjunto
de perguntas de reflexão;
_Algumas atividades sugeridas podem ajudar a preparar para um momento específico,
por exemplo, pedir aos participantes que entrevistem não cristãos (como sugerido na
página 27) e depois converse sobre os resultados numa sessão sobre Escrituras e
evangelismo;
_Você pode pedir para pessoas diferentes (indivíduos ou em pequenos grupos)
prepararem e depois liderarem um momento sobre cada tópico. Esses momentos
devem ser feitos de maneira interativa, para que o grupo inteiro reflita junto sobre esse
aspecto do engajamento com as Escrituras.
DURANTE O EVENTO
_Toda a formação pode ser estruturada pensando nos temas do livreto;
_Uma sessão pode servir para introduzir todos à visão do engajamento com as
Escrituras apresentada no livreto. Isso pode ser o início de um dia de oficinas, em que
cada grupo trabalharia em um tópico do livreto;
_Um ou dois temas do livreto podem ser integrados à programação - como uma
palestra ou oficina;
_Perguntas de reflexão individual podem ser ferramentas úteis em diferentes
momentos da programação;
_Um momento de capacitação sobre como trabalhar com o livreto localmente no grupo
estudantil pode ajudar os estudantes a usarem bem esse material.
APÓS O EVENTO
_Esse livreto pode ajudar os participantes a refletirem sobre os próximos passos depois
do evento de treinamento. Você pode, por exemplo, pedir que leiam todos os seis
aspectos principais e decidirem em qual querem crescer pessoalmente ou como
grupo e quais serão os primeiros passos que devem dar;
_Você pode encorajar os participantes a fazerem uma das atividades sugeridas na
primeira parte do livreto como uma forma de se aprofundar em algumas áreas do
engajamento com as Escrituras.
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