Uma introdução ao

ENRAIZADO EM JESUS
"Vá e faça discípulos ... que também ensinarão aos outros"
Mateus 28.19 e 2 Timóteo 2.2
Enraizado em Jesus é um curso de grupo em discipulado cristão escrito para uso na África. É o único material do gênero
escrito especialmente para o uso de cristãos africanos comuns, em vez de ser traduzido de material desenvolvido para o
Ocidente - onde as pessoas enfrentam diferentes problemas e desafios em suas vidas cristãs. Enraizada em Jesus é apoiado
por The Mathetes Trust, uma instituição de caridade registrada no Reino Unido, e endossada pela Comunhão Anglicana
(para mais links clique aqui).
Atualmente em uso em muitos países africanos, Enraizado em Jesus foi originalmente criado em 2002, como parte da relação
de ligação entre a Diocese de Leicester e a Diocese do Monte Kilimanjaro na Tanzânia, a pedido de Stanley Hotay, então
missionário diocesano e agora o bispo. O plano de estudos foi projetado pelo Cônego Roger Morgan, e o curso foi
pesquisado, editado e pilotado pelo Rev. Dr. Alison Morgan, trabalhando com clérigos, professores e líderes de pequenos
grupos da Santíssima Trindade, muitos dos quais tinham experiência de vida ou trabalhando na África. Traduzido para Suaíli,
foi testado na Diocese do Monte Kilimanjaro entre 2002 e 2005.
Enraizado em Jesus é normalmente introduzido em toda a diocese ou área, a convite do bispo ou líder denominacional, por
uma equipe de praticantes experientes do Reino Unido e da África. Porque Enraizado em Jesus é tanto um método quanto
um curso, isto provou ser a melhor maneira de estabelecê-lo efetivamente. Desde o seu início em 2002 na Tanzânia, foi
agora introduzido em mais de 80 dioceses ou redes em 16 países africanos, e traduzido para muitas línguas. Estimamos que
haja até 100.000 pessoas reunidas nos grupos Enraizados em Jesus nesses países, e o número está crescendo o tempo todo.
Grupos são liderados por pastores, evangelistas ou catequistas e líderes leigos recém comissionados, tanto homens quanto
mulheres. Muitos desses grupos viram pessoas tornando-se cristãs, experimentando orações respondidas, aprofundando seu
compromisso mútuo e com a igreja, e vivendo vidas transformadas.
Enraizado em Jesus é um curso prático e interativo. A ênfase está na participação ativa de cada membro do grupo através da
presença fortalecedora do Espírito Santo, para que juntos possam ser edificados no corpo de Cristo e equipados para o
ministério para outros. O material é absorvido e praticado oralmente, e somente o líder do grupo precisa ser capaz de ler e
escrever. Cada lição é resumida por um versículo de memória e os membros recebem certificados quando o grupo completa
cada um dos quatro livros do curso.
Há um companheiro Enraizado no curso Jesus Junior para uso nas Escolas Dominicais, especialmente adaptado do programa
para adultos, para uso com crianças de 8 a 14 anos; e um programa paralelo de discipulado de adultos para uso em
contextos ocidentais ou urbanos, O Deus que está aí.
"Eu não tenho dúvida de que Deus comissionou e ungiu este curso para a África da mesma maneira que ele está usando
Alpha em cenários mais urbanos e 'ocidentais'. Já estamos começando a ver coisas notáveis nesta Diocese como pessoas e
congregações estão incendiadas com o amor de Jesus "- Bispo Martin Breytenbach, Diocese de São Marcos Evangelista,
África do Sul.
Enraizado em Jesus é usado para:

Pequenos grupos de discipulado

Aulas de confirmação

Treinamento de catequistas, evangelistas e líderes leigos

Escola Dominical e Grupos de Jovens

Evangelismo e plantação de igrejas

Acompanhamento de cruzadas evangelísticas e exibições de filmes de Jesus
Objetivos imediatos:

Para equipar líderes e líderes em potencial com ensino, inspiração e um encontro vivo com o Espírito Santo

Para fornecer-lhes Enraizado em Jesus como uma ferramenta com a qual eles podem ensinar aos outros.
http://www.rootedinjesus.net/
https://rootedinjesus.blog/

