Dicas para sessão do documentário
Planejando o Evento
Conte para nós! Queremos lhe dar nossos agradecimentos, apoio e destaque. Para começar, você pode
enviar detalhes para ucs@nd.edu ou enviar um tweet para @CaesarsSword.
Se você é professor, é necessário apenas reunir os materiais listados abaixo e planejar a sessão.
Se você está planejando um evento para uma igreja ou grupo, será bom ter até três pessoas para ajudá-lo.
Compartilhe com elas suas ideias e peça sua ajuda. Seja específico sobre o que você precisa: local, projetor,
envolvimento de outras organizações, ajuda para promover o evento, ou outro auxílio. Verifique:
o QUEM: Que grupo(s) ou público(s) você deseja atingir? Quantas pessoas?
o COMO: Há alguma organização (paróquia, pequeno grupo, turma de escola) que possa ajudar?
o QUANDO: Em que dia e hora você gostaria de fazer o evento? Considere a agenda dos participantes.
o QUANDO: Quando você apresentará esse evento de 90 minutos? Reserve tempo para seu
planejamento.
o ONDE: Onde você fará o evento? Reserve o lugar, se necessário.
o COMO: Como as pessoas saberão sobre o evento e que ele é de interesse para elas?
Os convites pessoais são bastante eficientes. Tente também usar listas de e-mail, anúncios, jornais,
mídias sociais e/ou informativos impressos. Indique (1) o assunto, (2) por que desejar participar e (3) os
detalhes, tais como local e horários de início e término. Envie lembretes!

Materiais necessários
Bíblia. Você pode indicar Marcos 4,37-41 para as orações de início e fim.
Impressos e canetas. Imprima uma cópia do folheto para cada pessoa e duas cópias de “Frases e
Questões” para cada mesa. Recorte nas linhas entre as frases e deixe uma pilha em cada mesa.
Cadeiras para a audiência, organizadas em setores ou pequenos grupos.
Acesso ao filme em si. Para melhores resultados, faça download do filme com antecedência. Você pode
encontrá-lo em ucs.nd.edu/film. Se a conexão de Internet for confiável, o filme pode ser apresentado
diretamente a partir dessa página.
Tecnologia
o Uma forma de mostrar o filme visualmente – um computador e um projetor/tela.
o Uma forma de reproduzir o áudio do filme – alto-falantes ou sistema de som com os cabos
necessários.
o Compatibilidade (p.ex., Mac vs. PC) entre todos estes componentes e uma fonte de energia.
o Antes do evento, teste o equipamento e “pause” em 0:00 para que esteja pronto para executar ao se
clicar em “play”.

Dicas para animar as pessoas à participação
Parceria. Faça parceria com uma organização ou instituição que já tenha sediado eventos bem sucedidos. Isso o
ajudará a atrair um público já existente e fará com que outros confiem que este evento valerá a pena. Você
também pode pedir que o(s) líder(es) promova(m) o evento durante apresentações públicas.
Convites pessoais. Algumas pessoas não se incomodam com isso, enquanto outras acham que isso invade sua
zona de conforto. Envie mesmo assim! Essa é a maneira mais eficiente de fazer as pessoas participarem.
Convide e anuncie amplamente. Encha o “espaço” com informações, lembretes e detalhes de logística sobre
seu evento. Ideias: jornais locais (vários têm uma seção “Acontece”), um cartaz, um evento no Facebook,
postagens em mídias sociais e um lembrete por e-mail.
“Venda” o evento. Você acredita que será importante que as pessoas participem. Diga a elas porquê!
Hospitalidade. Você pode providenciar recreação para as crianças, café ou outros detalhes. Isto não será
suficiente para que as pessoas participem, mas pode ser um incentivo ou remover barreiras para algumas pessoas.
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No dia do evento
Organize o lugar. Combine com algumas pessoas para que cheguem antes com você para organizar a sala.
Arrume cadeiras com mesas ou em pequenos grupos de 4 a 6 pessoas (voltadas para a tela tanto quanto
possível). Isto irá encorajar a discussão depois.
Teste o equipamento. Teste o projetor imediatamente para ter certeza de que tudo esteja pronto para
funcionar. Configure seu computador ou projetor para que ele não se desligue automaticamente antes ou
durante o filme.
(5-10 minutos) Receba os participantes. A 3 ou 5 minutos do início, chame a atenção das pessoas, acolha-as,
agradeça por tomarem tempo de suas ocupações, e comece com a oração inicial. Anuncie o assunto do filme
e mencione temas relacionados de nossa fé (veja script).
(30 minutos) Passe o filme. Abra o filme e pause em 0:00, assim tudo o que precisará fazer é clicar em “play”.
Você poderá apagar as luzes ou fechar cortinas das janelas.
Facilite a discussão. Inicie a discussão usando os resumos curtos (1 a 3 frases) e questões oferecidas. Na
maior parte do tempo a discussão será em pequenos grupos.
Final. Agradeça as pessoas por terem participado e divulgue as formas de obter mais informações!
Dicas para facilitar a discussão em grupo
Ofereça BREVES resumos e informações suplementares ao fazer perguntas. Isto ajuda as pessoas a se
lembrarem do filme e contextualizarem a questão que você está colocando. São oferecidos exemplos.
Comece simples, como as questões fornecidas, e passe gradualmente a tópicos de maior reflexão.
Faça as pessoas discutirem as questões iniciais primeiro com os que estão próximos. Isto ajuda as pessoas
a “esquentarem”, começando a verbalizar seus pensamentos. Depois, peça que voluntários compartilhem
com todos.
Peça que cada grupo indique um líder (para ler as perguntas). Isto os ajudará a ter autonomia para se
mover pelas questões.
Não tenha medo do silêncio. Às vezes leva um pouco de tempo para que um grupo comece a falar. Evite a
tentação de preencher o silêncio imediatamente!
Equilibre “script” e diálogo. Deixe as pessoas conversarem (dentro do assunto) mas vá acrescentando a
próxima questão a ser discutida. Mantenha o foco no conteúdo do filme e sua conexão com nossa fé.
Avise quando for tempo de concluir. Você pode dizer: “Temos ainda 15 minutos e eu gostaria que fôssemos
para a última questão. Alguém tem mais um ou dois comentários sobre a questão de agora?” E então,
finalize no tempo previsto.
Nota: Este filme e discussão podem levantar alguns tópicos de política global que são emocionalmente
tensos – e sobre os quais pessoas sensatas podem discordar. Por favor, preveja se há tópicos em particular que
sua audiência possa achar polêmicos, e prepare-se para responder. Um diálogo animado é bem vindo, mas o
foco deve permanecer em argumentos baseados em fatos e esforços para se desenvolver uma resposta cheia de
fé e esperança para a perseguição aos cristãos.
Muitos de nós experimentamos justificada raiva e tristeza em face de injustiças tais como as apresentadas
no filme. Se você achar que o debate, para alguns, está tendendo a entrar em uma discussão sobre as próprias
opiniões, esperanças e respostas práticas dos participantes, seu primeiro passo pode ser convidar os outros a
entrarem na conversa: “Como os outros aqui abordam essa questão?” Se o tópico continuar derivando, você
pode compartilhar esta frase: “Santo Agostinho disse: “A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a
coragem; a indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão; a coragem, a mudá-las”. Diga: “Há um
tipo justificado de indignação que podemos experimentar em face da injustiça. Como nós, como cristãos,
podemos dar respostas de esperança e coragem nesta situação?”
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