INSTITUTAS DA RELIGIÃO - CARTAS
DIRETRIZES PARA O GRUPO DE LEITURA

Este documento contém sugestões para aqueles que desejam organizar um grupo de leitura e discussão
utilizando os recursos que oferecemos no site todaescritura.org.
Descrição
• Nossa proposta é de que aqueles que tiverem interesse, criem grupos de leitura com três ou
cinco participantes que desejam ler e discutir sobre as Institutas da Religião Cristã;
• Os grupos podem ser presenciais ou virtuais. Para a criação de grupos virtuais você pode
utilizar uma rede social como WhatsApp ou Facebook;
• Dentro de um cronograma estabelecido pelo próprio grupo, os participantes poderão ler,
discutir sobre um determinado conteúdo, e depois assistir a vídeos com as respostas e alguns
comentários relativos ao assunto.
Como organizar um grupo
1. Convide de dois a quatro amigos para criar um grupo de leitura nas cartas de João Calvino no
Livro I das Institutas. Para isso, seus amigos devem ter a obra em mãos e o interesse em
participar;
2. Decida se o grupo será presencial ou virtual;
3. Caso seja um grupo virtual, escolha a rede social a ser utilizada para as discussões (encoraje
os participantes a não se desviarem do propósito do grupo com publicações não relacionadas);
4. Escolha com o grupo o período para discussões. No caso das cartas no Livro I das Institutas,
talvez você queira iniciar com a leitura de duas seções por semana. Isso, pode ser útil para
conhecer o ritmo do grupo;
5. Estabelece regras para o grupo. Seguem algumas sugestões:
a. Os participantes devem se esforçar para cumprir o cronograma para que todos possam
seguir juntos;
b. Não deve ser publicado no grupo, qualquer outro assunto que não esteja ligado às
Institutas;
c. Todos os participantes devem manter o respeito e a cortesia;
d. Disputas e debates que não sejam edificantes devem ser evitados.
Dinâmica do grupo
1. Os participantes devem realizar a leitura de uma seção da carta;
2. Os participantes devem responder às perguntas da respectiva seção. É aconselhável responder
em um caderno ou editor de texto, e depois enviar para os colegas conforme o cronograma
estabelecido pelo grupo;
3. É aconselhável aos participantes, que não leiam as respostas dos colegas antes de terem
respondido às perguntas;
4. Depois de responder, o participante pode dar uma olhada nas respostas de seus colegas e
assistir aos vídeos com as respostas e algumas explicações;
5. Caso o grupo queira, pode tornar a comentar algo sobre suas respostas ou sobre o vídeo.
Uma outra opção é as respostas não serem compartilhadas, e o grupo ser usado apenas para
encorajamento para a realização da leitura e das atividades. Neste caso, após responder às perguntas
de uma seção, o participante comunica que realizou esta tarefa. Se algum participante não está
comunicando a realização das leituras e atividades, pode ser encorajado pelos demais.
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Preparação
É aconselhável que se utilize uma semana para organizar o grupo enquanto se faz uma leitura
inspecional das cartas de João Calvino no Livro I das Institutas.
No período de preparação os participantes podem aproveitar para assistir aos vídeos introdutórios:
• Uma breve introdução às Institutas;
• O contexto histórico da carta ao rei Francisco I.
O que você precisa:
1. As Escrituras Sagradas;
2. As Institutas da Religião Cristã. Vamos utilizar a edição da UNESP para fazer as perguntas.
Você pode responder utilizando outra versão, mas terá de ficar atento à possíveis diferenças;
3. Um bloco para anotações;
Edição
Lembre-se de relacionar as seções da Edição Clássica da Cultura Cristã com o texto da edição da
Unesp. Para isso, use o documento que oferecemos na publicação “Breve Introdução às Institutas da
Religião Cristã”.
Observações:
• A versão utilizada para elaboração das perguntas será a versão da UNESP.
• Se tiver alguma dúvida deixe sua mensagem na publicação e responderemos assim que
possível;
• Os administradores do site todaescritura.org, não se responsabilizam pela formação dos
grupos de leitura. Encorajamos a criação de grupos como um recurso para a leitura e estudo
das Institutas da Religião Cristã, mas a criação dos grupos é de responsabilidade de seus
moderadores. Recomendamos que você participe de grupos somente com pessoas conhecidas
e fiéis em Cristo Jesus.
Conclusão
As diretrizes aqui apresentadas serão atualizadas assim que necessário.
Se você tiver sugestões entre em contato conosco.
Minha oração é para que o Senhor Deus utilize esse recurso para que cresçamos no conhecimento de
Sua Palavra, a fim de glorificarmos o Seu nome.
Atenciosamente,
Elienai B. Batista, VDM
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