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Notas +Juntos: Partilhar a fé - algo a declarar?

Uma boa maneira de partilhar a nossa fé é contar às pessoas sobre as nossas
próprias jornadas espirituais1. Geralmente as pessoas estão interessadas na vida
de outras pessoas. Eles podem identificar-se connosco e aprender ao ouvir sobre
as nossas experiências.

Se dedicarmos um pouco do nosso tempo a preparar a nossa história, poderemos
identificar as coisas importantes a dizer e podemos ter mais confiança em tomar a
iniciativa de as dizer.

O que preparar?

Todos nós temos uma história diferente para contar. Cada história é única e pode
ajudar os outros, quer sejamos novos na fé quer nem nos consigamos lembrar de
não sermos cristãos. É útil preparar respostas para as cinco perguntas a seguir. Há
dicas de como podemos respondê-las de maneira acessível na próxima secção.

1. Qual era a minha atitude antes de levar Jesus Cristo a sério? As atitudes que
partilhamos devem provocar interesse em porquê e como é que começou
a seguir Jesus e a diferença que ele fez na sua vida. Por exemplo. Eu era
muito egoísta, colocava as "minhas necessidades" sempre em primeiro; Eu só
queria prazer; Eu usava máscaras diferentes; Eu me considerava uma "boa
pessoa"; Cheguei aos 30 e pensei, é isto?

2. Porque é que eu disse "sim" a Cristo? Resuma o processo de pensamento,
desafio, crise ou experiência que o levou a Cristo. Pode explicar como
superou barreiras ou encontrou respostas que o satisfizeram; ou o que o
motivou / motiva a seguir a Cristo? Por exemplo. Eu conheci algumas
pessoas que se importavam comigo de uma maneira que eu nunca tinha
experimentado antes; Descobri que o cristianismo era sobre amizade com
Deus, não sobre o que fazer e o que não fazer; a morte do meu pai fez-me
pensar ...

3. Como é que eu disse "sim" a Cristo? Deixe claro o que realmente fez para
colocar Jesus no centro da sua vida. Este será um processo que culminará
na escolha de seguir a Cristo. Mas se não se consegue se lembrar de um
único ponto quando decidiu começar a seguir Jesus, pode relacionar um ou
dois exemplos importantes de vezes em que percebeu que esse processo
estava a ocorrer. Por exemplo. Admiti a Deus que estava a seguir o meu
próprio caminho; Eu percebi que Deus me perdoou e me deu um novo
começo, mesmo quando eu não conseguia perdoar-me; Eu confessei que
Jesus era Deus e que Ele morreu para restaurar meu relacionamento
quebrado com Deus.

4. Que diferença faz Cristo no o meu dia-a-dia/casamento/relações
familiares? Se é cristão há muito tempo e não pensou muito sobre essa
questão, pergunte: "Como Jesus teve uma influência cada vez mais
importante em minha vida?" Eu coloquei as necessidades da minha esposa
antes da minha; Acho que me preocupo menos com nosso filho
adolescente; Não sinto necessidade de julgar; Estou menos preocupado em
ganhar dinheiro e mais interessado em pessoas.
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5. O que é um cristão? Por exemplo. alguém que tenha descoberto uma
amizade com Deus admitindo que precisa do seu perdão e pedindo-lhe
que seja o número um em sua vida; alguém que percebe que tentar viver a
vida em seus próprios termos significa voltar as costas a Deus e perder o
amor e o poder de viver que Ele oferece.

Como se preparar?
É importante pedir a Deus em oração para guiar o nosso pensamento e para nos
dar sabedoria². Ao nos prepararmos, devemos considerar algumas coisas que
podem tornar o que dizemos mais útil e acessível aos não-cristãos:
• Responda com frases curtas e concisas porque pode ter apenas alguns

segundos para dizer alguma coisa. Em qualquer caso, é melhor ser breve e
deixar que a outra pessoa faça perguntas se estiver interessada.

• Seja livre de jargões, evitando a linguagem da igreja.
• Seja específico sobre detalhes.
• Seja honesto sobre uma dificuldade ou luta que tenha vivido. (Nota: se quiser

partilhar algo sensível sobre o seu casamento, é uma boa ideia verificar
primeiro com o seu parceiro!)

Pontos de Ação
• Comece por escrever palavras soltas ou frases que capturem as suas atitudes;

os seus pensamentos, emoções, esperanças, medos, ambições, etc.
• Assegure-se de que as respostas que prepara resultem mesmo quando usadas

isoladamente, porque as pessoas tendem a não fazer as cinco perguntas ao
mesmo tempo ou nesta ordem, então pode não ser capaz de dizer tudo de
uma vez.

• Pratique com um amigo cristão e peça sugestões de melhoria
• O sucesso em partilhar nossa fé é simplesmente tomar a iniciativa de falar

sobre Jesus no poder do Espírito Santo e deixar os resultados para Deus.
• Comece a orar por oportunidades de partilhar as suas respostas com não-

cristãos.

1 Baseado no curso de AGAPE: 'Living and Telling' - um curso para o equipar a partilhar a
sua fé como um modo de vida. O curso foi projetado para ser executado com o livro
“Sorted”, vídeo ou DVD .
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