PHUONGPHAP CHIA SE LOI CHUA # 1

PHƯƠNG PHÁP CHIA SẺ LỜI CHÚA # 1

Phó tế: Nguyễn Định

Mục đích giúp các nhóm viên biết Sống Lời Chúa trong mọi lúc phản ứng, suy nghĩ, nói
năng, hành động, để dần dần trở nên giống Chúa. (Dùng cho các Nhóm, Hội đoàn và Gia
đình)

A- Trước giờ chia sẻ: (5 phút)

1/ Gặp gỡ trao đổi vui buồn tuần qua, tháng qua...

2/ Chọn đoạn Phúc Âm phù hợp, bầuTrưởng Nhóm, Thư ký ghi chép.

B- Trong giờ Chia sẻ: (30-40 phút)

1/ Cầu nguyện tự phát hoặc hát xin ơn Thánh Thần.

2/ Nhớ không phân biệt tuổi tác, nam với nữ, tu với đời.

3/ Phá bỏ hàng rào ngăn cách để Chúa Thánh Thần làm việc.

4/ Lắng nghe anh em nói về Chúa để sống sự hiệp nhất.
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5/ Khi Ơn Chúa đánh động cho một người là cho cả Nhóm.

6/ Nghe nói về khó khăn, chia sẻ để nỗ lực để cảm thông.

7/ Mỗi người nói lên những việc Chúa làm trong đời mình nhất là những khó khăn đang
phải đối đầu. (1 đến 2 phút)

8/ Chỉ nên nói những Cảm nghiệm Sống Lời Chúa của mình.

9/ Nhóm viên không nên đối chất, tranh luận ý của bạn vừa chia sẻ (vì chia sẻ khác với
học hỏi, hội thoại)

10/ Nhóm viên luôn dùng chữ Tôi hay Con, tránh dùng chữ : “Chúng ta”. (Vì như vậy là dạy bảo,
khuyên răn người khác)

11/ Trưởng Nhóm không gây áp lực, chỉ tạo điều kiện cho nhóm viên chia sẻ theo sự thúc đẩy
của Chúa Thánh Thần.

12/ Cả Nhóm sẽ dốc quyết một việc làm cụ thể trong tuần.

13/ Mọi người đứng lên cầu nguyện tự phát xin Chúa giúp mình Sống điều mình vừa quyết tâm.
-Hát một bài kết phần Chia sẻ.
C- Đúc kết lượng giá: (5 phút)

1/ Mọi người cùng vui vẻ đóng góp cho buổi Chia sẻ tốt đẹp hơn.
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2/ Chọn đề tài cho tuần tới, tháng sau, nhắc nhở việc cần làm...

MỜI THĂM : www.ChiaseLoiChua.com - Phó tế : Định Nguyễn
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