Relatório sobre a participação no
“Grupo Coordenador do Discipulado Intencional”

A convite do Secretário de Missão da Comunhão Anglicana, Revd. John Kafwanka, e com a
concordância do Bispo Primaz, e do meu Bispo Diocesano, desde janeiro de 2017, estou fazendo parte
do Grupo Coordenador do “Discipulado Intencional e Fazendo Discípulos/Discípulas” da Comunhão
Anglicana.
Este Grupo é composto por:











The Most Revd Ng Moon Hing - South East Asia
The Rt Revd Stephen Cottrell - England
The Rt Revd Jane Alexander – Canada
The Rt Revd Nick Drayson - South America
Ven (Mrs) Sepiuta Nagalua'amea Camellia Hala'api'api – Aotearoa/New Zealand and
Polynesia
The Revd Robert Sihubwa – Central Africa
The Revd Mark Oxbrow – England
The Revd Bisoke Balikenga – Democratic Republic of Congo
The Revd Tatiana F. Ribeiro - Igreja Episcopal Anglicana do Brasil
The Revd Canon Stephanie Spellers - The Episcopal Church (TEC)

No dia 02 de março, tivemos a primeira teleconferência, onde partilhamos ideias e questões que
foram refletidas a aprofundadas na reunião presencial, que aconteceu de 23 a 26 de abril, em Londres.
Compartilho alguns pontos importantes que foram discutidos e definidos na reunião.
1) Objetivo da Temporada do Grupo de Coordenação de Discipulado Intencional
Seguindo as preocupações expressas pela Conferência de Lambeth em 2008, o ACC-14 em 2009
solicitou ao Secretário-Geral que criasse uma “Iniciativa de Evangelismo e Crescimento da Igreja”
(mais tarde Conhecida como “Testemunha Anglicana: Evangelismo e Iniciativa de Crescimento da
Comunhão Anglicana) para realizar pesquisas, reflexões e ações dentro da Comunhão.
Após um período de discernimento e revisão coordenados pelo “Testemunha Anglicana” das
realidades de missão na Comunhão Anglicana, o Comitê Permanente encomendou, em maio 2014,
um relatório sobre o Discipulado, para o próximo Comitê Permanente, com o objetivo de trazê-lo para
o ACC-16.i
Em setembro de 2015, um artigo intitulado “Discipulado intencional e Discipulado – um
Documento de base para o ACC-16” (em anexo), articulando uma lógica teológica para o discipulado,
foi Apresentado ao Comitê Permanente. O documento, que é a base para o Relatório ACC-16, foi
muito bem recebido, e o arcebispo de Canterbury descreveu isso como o "melhor documento que li
sobre o assunto".
Inspirado na discussão que resultou do documento, o Comitê Permanente adotou o “Discipulado
intencional em um mundo de diferenças” como o tema para o ACC-16 em abril de 2016 e recomendou

que o relatório, “Discipulado intencional e Discípulo - Guia Anglicano de Vida e Formação Cristã”,
seja um documento chave no ACC-16.
Após a discussão sobre o tema geral, “Discipulado Intencional em um Mundo de Diferenças”, o
ACC-16 aprovou a seguinte resolução:
Resolução 16.01: Discipulado intencional
O Conselho Consultivo Anglicano
1. reconhece com gratidão o trabalho do Grupo Núcleo de Testemunhas Anglicanas
Realizado nos últimos seis anos e particularmente o trabalho de avançar o discipulado; e
2. À luz do Evangelho e do imperativo teológico para fazer discípulos, reconhece a
necessidade para cada província, diocese e paróquia da Comunhão Anglicana adotar um
foco claro dobre o discipulado intencional e produzir recursos para equipar e habilitar toda
a Igreja para ser eficaz em fazer novos discípulos de Jesus Cristo; e
3. Solicita ao Comitê Permanente que trabalhe com o Secretário-Geral e o Departamento de
Missão, para efetuar uma “Temporada de Discipulado Intencional” por um período que
abrange os ACCs 16, 17,18; E relatório no ACC-17 no progresso.
4. Elogia o relatório, Discipulado intencional e fazendo discípulo - um guia anglicano para
a vida cristã e a formação, e orienta para ser estudado na comunhão anglicana.

2) Por que e o que é Discipulado intencional e Fazendo Discípulos/discípulas
O Discipulado Intencional e a Fazendo Discípulos surgiram como um tema em resposta a
experiências e preocupações das igrejas em toda a Comunhão à luz de desafios sem precedentes,
criando a questão do importância da fé cristã em um mundo onde o potencial vive lado a lado com os
imensos desafios do nosso tempo, incluindo a constante ameaça de conflito entre as nações e violência
religiosa, étnica e tribal, violência baseada em gênero e abuso infantil, privação econômica entre
comunidades e jovens, desigualdades baseadas na classe, raça e etnia, crise da integridade e ampla
corrupção em muitas nações, e o desafio das mudanças climáticas e degradação ambiental, crescimento
do secularismo liberal e recusar o apelo da fé cristã e o declínio do comparecimento da igreja, entre
muitos outros.
Em face de todos esses desafios, a questão é colocada, o que nossa fé em Jesus Cristo significa
nos contextos em que vivemos, como podemos ser diferentes em face de tudo isso como cristãos e
anglicanos?
Anglicanos/episcopais já estão testemunhando muito o amor reconciliador de Cristo em todo o
mundo e de várias maneiras, como sinal de seu discipulado. Mas muitos líderes, também salientam
que muito mais poderia ser feito se nos tornássemos intencionais em nosso Discipulado, nutrindo e
equipando, tanto membros novos como os já existentes, para aprofundar seu discipulado vitalício e dar
frutos de testemunho cristão em todas as esferas do cotidiano.
Em resposta, e à luz de um intervalo percebido de domingo a domingo na vida espiritual de
muitos membros da igreja e uma necessidade de alimentar e aprofundar a fé em Cristo e as implicações
de Sua vida espiritual nas experiências diárias, o ACC resolveu que um foco particular deveria ser

colocado no discipulado intencional e na formação de discípulos. Está previsto que a temporada
envolva a criação de recursos para equipar e motivar igrejas ao longo da Comunhão para envolva-se
mais intencionalmente com a questão do que significa em cada contexto ser seguidores de Jesus. Isso
envolverá o compartilhamento de boas práticas em toda a Comunhão e buscar oportunidades para
apoiar uns aos outros.
Observou-se que existe uma rica diversidade na compreensão e prática do discipulado e do fazer
discípulos dentro da vida contemporânea da Comunhão. Em algum contexto, há uma forte
intencionalidade sobre este ministério, enquanto que em outros a Igreja precisa ser chamada de volta
as suas raízes como uma comunidade de discípulos que fazem discípulos.
Note-se que um movimento para maior profundidade e intencionalidade do discipulado não é
exclusivo para na Comunhão Anglicana, mas está ocorrendo dentro da família cristã mais ampla, entre
várias denominações de igrejas a nível local e internacional.

3) O que é viver e compartilhar a vida em forma de Jesus
Os cristãos na Comunhão Anglicana são seguidores de Jesus Cristo que convidam outras
pessoas, em todos os lugares, para se juntar a eles como discípulos e discípulas.
Inspirados pelo amor, alegria, paz e aceitação que experimentamos em Jesus Cristo e conscientes
das nossas deficiências no discipulado, estamos entusiasmados com a visão de todos os anglicanos
intencionalmente em estar Vivendo e compartilhando a vida em moldada por Jesus como sua aliança
de batismo (Colossenses 2.6).
O que significa “Vivendo e Compartilhando a vida moldada por Jesus”?
“Vivendo”
 Ser discípulos/discípulas transforma todo o nosso estilo de vida em toda a vida.
 Como discípulos/discípulas, somos atraídos para a abundante vida de Deus que transborda
generosidade.
 À medida que crescemos em Cristo e estudamos a Palavra de Deus, somos formados pelo
Espírito na imagem de Deus.
“e”

 A vida em forma de Jesus é holística - a vida e a partilha são interdependentes e não podem ser
separadas.
 As "5 Marcas da Missão" pertencem juntas e formarão o nosso personagem em Jesus e nosso
ministério no mundo.
 Abundância e inclusividade são naturais e marcas dadas pelo Deus da vida em forma de Jesus.

“Compartilhando”
 O amor de Deus nos permite amar uns aos outros à medida que compartilhamos nós mesmos e
tudo o que temos
 A generosidade do discipulado.
 As "5 Marcas da Missão" fornecem um quadro útil para a nossa vida e trabalho no mundo.
 À medida que nossas vidas são moldadas por Jesus, proclamamos o evangelho e convidamos
outros para isso
 Abundância de vida para viver e aprender como Seus discípulos.

“Moldados por Jesus”
 Deus nos transforma, pelo poder do Espírito Santo, para nos tornarmos mais como Jesus.
 À medida que nossas vidas são moldadas por Jesus, mais e mais refletimos o caráter de Deus: o
amor, a alegria, a paz e todos os frutos do Espírito.
 Os discípulos moldados por Jesus experimentam a abundância de vida que transborda em Ação
de graças para todos aqueles entre os quais eles vivem.
“Vida”
 Unidos com Cristo no batismo, somos transformados para ter uma nova vida que reflete a
imagem de Deus.
 Deus nos dá vida em comunidade que nos ajuda a crescer e traz cura, justiça, reconciliação e
esperança no mundo.
 O discipulado é vida, e engloba toda a vida - nosso caráter, relacionamentos, trabalho e adoração.

Na reunião presencial concluímos que o mote para promover a “Temporada do Discipulado
Intencional” será : “Vivendo e Compartilhando a vida moldada por Jesus” – Living and Shering Jesusshaped life, ou somente JSL.

4) Objetivos e metas - que e quando?
Estas são os objetivos/metas traçados pelo grupo para a temporada do Discipulado Intencional:
 Buscando e vislumbrando uma mudança de cultura na Comunhão Anglicana,
 Que os anglicanos/episcopais sejam conhecidos como discípulos/discípulas que fazem
discípulos/discípulas.
 Que o discipulado intencional e a formação de discípulos sejam inseridos nas nossas igrejas e
na linguagem e identidade - uma cultura sobre o que se espera da vida de um
discípulos/discípulas
 Que tenhamos uma linguagem comum, reflexões comuns e objetivos compartilhados nos
materiais e em Vivendo nosso discipulado - essa pertença é reforçada pela "linguagem comum
e vivencia "
 Transformar a identidade e a formação anglicana para que as pessoas pensem no discipulado
quando pense em anglicano
 O discipulado se torna uma oportunidade de aprender mais uns dos outros na Comunhão
 Que todos os anglicanos/episcopais sabem quem são como discípulos de Jesus Cristo e
confiamos em promover essa identidade, viver e falar o Evangelho de Jesus Cristo em nossas
vidas diárias
 A formação de caráter se torna central com o efeito externo dentro das famílias, Comunidade,
locais de trabalho, artes, política, negócios, etc.
 Que existem recursos para equipar e treinar os membros das comunidades, especialmente
recursos para Formação de líderes.
 Que se desenvolva materiais para a catequese que possa ser adaptado em cada contexto da
Comunhão
 Que as igrejas se tornem "escolas" de formação e envio de discípulos/discípulas para a
comunidade / mundo que realizem o serviço e missão de Deus no mundo

 Que as pessoas descubram o que significa fazer parte do Movimento de Jesus resultando em
crescimento comunidades de base comprometidas
 Que a vida de oração e a espiritualidade sejam fundamentais para o discipulado cristão
 Que as pessoas sejam ajudadas a amar Jesus e segui-lo, a ler a Bíblia e orar e ouça Deus, sirva
a Deus dentro da igreja e na sociedade, para ir ao alcance da missão fora da zona de conforto
 Que as crianças e os jovens sejam fundamentais para a vida da Igreja e especialmente no
Discipulado
 Participar com comunidades de discipulado existentes dentro da Comunhão e Ecumenicamente
 Que as instituições teológicas sejam lugares de formação e educação de discípulos/discípulas
 Que cada Província realize formação sobre o Discipulado
 O uso das mídias sociais na promoção do discipulado
 Que cada Província / Diocese reflita sobre a resolução ACC-16 e suas implicações
 Certificar de que vários eventos e encontros em torno da Comunhão tenham oportunidade de
refletir sobre o tema do discipulado e suas implicações
 Garantir que todos os anglicanos/episcopais saibam o que é viver e compartilhar uma vida
moldada por Jesus significa no seu contexto cultural.
5) Pontos de ação
O grupo de coordenação identificou uma série de iniciativas prioritárias de curto e longo prazos
para serem realizadas. Juntamente com a Grande Visão articulada do SIDD / Living and Sharing JSL
(Colossenses 2: 6) no contexto das Cinco Marcas da Missão, os seguintes pontos de ação foram
adotados:
 T-shirt promocional JSL (logo)
 Brochura / pequeno folheto no aplicativo SIDD / JSL / JSL
 Mídia - vídeos, histórias, site, prática boa (e ruim?)
 Revisão do livro à luz do JSL / Guia de Estudo
 Enquadramento da Catequese: desenvolver uma estrutura de catequese (baseada nas Cinco
Marcas De Missão) que poderia ser adaptado a cada contexto da Comunhão  Centro de recursos - identificar e divulgar recursos - ACO
 Identificar as necessidades de formação / formação e elogiar os possíveis recursos (clero,
leigos, jovens, Crianças)
 Promova o seu Reino Venha
 Promovendo SIDD
 Colaboração entre as Províncias através da JSL
 Consultas Regionais / Visão Casting / Reuniões / Conferência
 Trabalho de recursos SIDD / JSL
6) Considerações
Ter sido convidada para ser membro deste grupo de trabalho da Comunhão Anglicana é uma
responsabilidade que espero atender. É uma oportunidade de partilhar o jeito de ser e viver da IEAB.
Acredito que o Discipulado poderá ser um tempo de muito estudo, partilha e novas ações na
Comunhão Anglicana. E nós, na IEAB, podemos usar este tempo para fortalecer nossa missão e

chamado a sermos discípulos e discípulas de Cristo frente os desafios do nosso país e de nossas
comunidades.
Sugiro que possamos pensar a possibilidade de criar um GT provincial para trabalhar o
“discipulado intencional” ; cada Diocese e Distrito tenha um GT local para o tema, e assim teríamos a
“Temporada do Discipulado”, onde a partir de um material único, o tema será trabalhado na realidade
local em cada comunidade. Sendo um tempo de crescimento, fortalecimento do sentimento de pertença
a uma Igreja Diocesana, Provincial e Mundial.
Outro desafio é focar na catequese de crianças, jovens e adultos, pois este é um desafio desta
temporada, e continuar tendo a juventude como uma prioridade na vida da Igreja.
Coloco-me a disposição para esclarecimento e ajudar a pensar, organizar e articular esta
temporada do discipulado intencional, se assim acharem conveniente e importante.

Revd. Tatiana Ribeiro – DAB
tatiribeiro6@hotmail.com
61.98191.3204

