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Antes da sessão

Durante a sessão

Assista ao vídeo disponibilizado, no qual o Bispo Dinis Sengulane e a Bispa Eleanor Sanderson 
exploram a teologia e a prática do ato de ‘reimaginar’.  

Reflita sobre esta citação da Bispa Eleanor Sanderson. Como ela se aplicaria à sua diocese? Faremos 
perguntas guiadas sobre como aplicar estes ensinamentos ao seu contexto no final da sessão.

“Uma pessoa que nunca conheceu a saúde, a fecundidade, o crescimento, não tem os impulsos 
internos que a levariam a buscar essas coisas. Temos que começar nomeando nossa realidade 
com graça e angústia. Sentir vergonha só nos fará nos esconder e encontrar outras razões 
para justificar a divisão e a falta de crescimento e plenitude. Quando enfrentamos a realidade 
como ela é, podemos ter a coragem de fazê-lo com esperança e fé. Permita que os gatilhos da 
vergonha se tornem gatilhos para a reimaginação.

Como Pedro, nós também precisamos confiar na fieldade de Deus – que Deus nunca nos 
conduzirá por um caminho em que não se pode confiar. Assim, precisamos encontrar maneiras 
de explicar esse caminho de fieldade – esse convite a reimaginar – para o resto da Igreja.”
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Sessão 3: Reimaginar

Introdução

Oração de Abertura:

Deus Todo-Poderoso, nosso Pai celestial, é nosso privilégio receber o chamado a participar da missão 
de amor, cura e reconciliação de vosso Filho Jesus Cristo nosso Senhor, nesta época e onde quer que 
estejamos. Pois sem Ti, nada podemos fazer de bom;

 que seu Espírito nos faça sábios;

 que seu Espírito nos guie;

 que seu Espírito nos renove;

 que seu Espírito nos fortaleça

 para que sejamos

 fortes na fé;
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Definindo o contexto

Estudo Bíblico

Que aspecto de sua diocese o vídeo lhe fez ver de forma diferente? 

O que este vídeo lhe comunicou sobre ‘reimaginar’?
Q

 discernentes na proclamação; 
 valentes no testemunho; 
 persistentes nas boas ações.

Assim lhe rogamos por meio do mesmo Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.

– Igreja Anglicana das Índias Ocidentais

Atos 10:1-48 
Fique à vontade para ler esta passagem a partir de sua tradução preferida.

Comentário 
“Pedro e Cornélio” texto oferecido pela Dra. Julie Gittoes

A confusão de Pedro diante da visão é útil para nos encorajar a ver o “reimaginar” como um 
processo, algo que ele precisa refletir para fazer. A resposta de Cornélio a sua visão, inicialmente, 
é de terror e questionamento; também ele se encontra em uma jornada de engajamento com 
uma pessoa que é outra.

Quando testemunhamos juntos, nós, como Pedro e Cornélio, nos reunimos em diferentes 
contextos e entendimentos. Ambos compartilham suas histórias. O Espírito Santo se insere nesse 
espaço de diálogo – enquanto Pedro fala – e lhe causa surpresa e espanto presenciar essa coisa 
inédita.

Willie Jennings escreve que esta narrativa ‘sofre sob o peso do amor obsessivo de Deus’ (Acts: 
2017, p. 102). Cornélio é um poderoso homem do império que também era temente a Deus, na 
esperança e com oração. Pedro é um homem de oração convidado a sentir fome não apenas de 
comida, mas de envolver as pessoas no amor de Cristo. Ambos experimentam uma visão; ambos 
questionam, escutam e falam.

Nesta interação de fome e oração, está em ação o Espírito. O testemunho continua nas 
interrupções, nas vulnerabilidades em comum e na jornada de esperança caminhada em 
conjunto. Há um risco imaginativo em novas visões, perguntas e relacionamentos. Como diz 
Jennings: a nova palavra que Deus continua a nos transmitir é aceitar novas pessoas, pessoas 
diferentes que não tínhamos imaginado que Deus enviaria para nossos caminhos e nossas vidas” 
(Acts: 2017, p. 108). Como essa lógica relacional pode moldar nosso testemunho?
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Aplicação estratégica e prática

Perguntas
Após cada parte, reflita:

Que palavra, imagem ou ideia chamou sua atenção? Por quê?

Após ler toda a passagem:

Quais foram as principais questões suscitadas no texto com relação a reimaginar?

O que Jesus lhe conclama a fazer por meio desta passagem?

Q

Q

Caminhos para a Fieldade 
Tire um momento para refletir sobre a série:

Como se sentia ao iniciar? 

O que é diferente agora?

Que saúde, fecundidade e crescimento você encontrou em tudo o que foi compartilhado nos filmes e 
nas sessões? 

Separe um momento para trazer estas reflexões perante Deus em oração.

Separe um momento para refletir sobre seu ministério e sua diocese.

Em que área de sua vida a ‘coragem para dançar’ é mais necessária à luz da sua realidade? 

De que formas o que compartilhamos nesta série poderia lhe trazer encorajamento? 

Que ideias, inspirações e reimaginações este encorajamento faz surgir?

Caso queira, compartilhe uma ideia com o grupo. (Separe 5 minutos para este compartilhamento).
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Esta passagem de encontro tem nela ecos de Pentecostes. Conforme rezamos e lemos, ouvimos 
e falamos em união, como nossa imaginação poderia ser ampliada em nome do Reino de Deus? 
Será que isso poderia nos encorajar a buscar solucionar nossas confusões e questionamentos – e, 
ao mesmo tempo, também moldar nosso testemunho – quando nos deparamos com aquilo pelo 
qual temos fome, que nos dá esperança de ver? No cerne deste encontro está a afirmação de que 
Jesus é o momento determinante de toda a história – seu corpo e seu sangue ainda alimentam 
um povo faminto. Testemunhar o amor de Deus revelado em Jesus é uma vida guiada pelo 
Espírito: poderiam a escuta e a fala ser atos sacramentais?

Leia a passagem em três partes. Fique à vontade para lê-la em sua tradução preferida.  
1)  Atos 10:1-16       2)  Atos 10:17-33      3)  Atos 10:34-48
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Separe um momento para refletir sobre o que acontecerá em seu contexto após a série:

O que você espera? Qual é o caminho da fieldade pelo qual Deus está lhe levando?

Qual é seu próximo passo nesse caminho?

Como você explicaria isso a outras pessoas em sua diocese? 

Separe um momento para trazer estas reflexões perante Deus em oração. 

Encerramento
Liturgia de encerramento:  

Senhor! Conforme saio deste silêncio, ensina-me a estar mais alerta, humilde e capaz de ter expectativas: 
sempre em prontidão para encontrar a Ti de maneira tranquila e aconchegante. Sempre que se apele à 
minha compaixão, em todo ato de amor altruísta que surja e coloque de joelhos meu amor imperfeito, 
que eu reconheça a Ti, ainda a caminhar pelo mundo. Dai-me essa graça da simplicidade, pois só através 
dela se pode receber Teu mistério.

Vende e hospeda-Te comigo! 
 Encontrai-Me, caminhai comigo! 
 Iluminai minha mente! 
E depois, entrai! Entrai na minha humilde vida, com toda a pobreza e as limitações que sofre, como 
entraste no estábulo de Belém, na carpintaria de Nazaré, na casa de campo de Emaús.

Abençoai e consagrai o material dessa pequena vida comum.

 Alimentai e possuí minha alma. Amém.

– Evelyn Underhill, 1875-1941

Após a sessão
  Explore uma escritura alternativa relacionada à ideia de ‘reimaginar’: ‘Nathaniel’ – João 1:43-50. Aqui 

encontramos surpresas e perguntas – poderá qualquer coisa boa vir de Nazaré? – assim como o convite 
para vir e ver, para fazer com que as pessoas lhe conheçam e para que nossa imaginação seja ampliada.

  Visite o site difference.rln.global para saber mais sobre como se envolver com sua diocese com os hábitos 
explorados nesta série.
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