Rio das Ostras, 30 de Outubro de 2016.
Andando no lugar certo
Jonas 1.1-4
TEMPO DE ORAR E LOUVAR (Cântico ou hino) (10 minutos)
• Orar pela família que está recebendo o PG e pelos visitantes.
• Caso ainda não tenha visitantes, ore para que na próxima semana isso aconteça.
• Apresente ao PG seus alvos de oração.
TEMPO DE CANTAR E DE COMPARTILHAR A PALAVRA (25 minutos)
Jonas recebeu ordem de Deus para pregar arrependimento aos ninivitas. Ele não concordava com Deus em salvar o
povo daquela cidade, mas esperava que Deus os castigasse. É a primeira vez que Deus envia um missionário à uma
cidade pagã para pregar Sua palavra. Nínive era a capital da Assíria e os assírios eram muito desumanos e
cobiçavam a terra natal de Jonas, a Palestina. A maldade deste povo não nos é descrita, mas pela história sabe-se
que eram idólatras, lascivos e cruéis. Eram os seus pecados que tanto desagradavam a Deus. Deste pequeno livro
podemos tirar muitas lições. Assim como Jonas eu posso ir...
1 – NA FRENTE DE DEUS (cap. 1). Às vezes criticamos Jonas por querer desobedecer a Deus, fugir d’Ele, mas nos
esquecemos de que em nós existe um “Jonas” que não concorda com os pensamentos de Deus e que não quer o
que Deus quer. Jonas foge de sua responsabilidade. Foge para Tarsis, tenta se esconder. Ele vai para lá, pois a
Palavra de Deus não está lá (Is 66.19). O homem que deve falar da Palavra de Deus quer fugir dela. É possível
conhecer verdades bíblicas e viver em desarmonia com elas (Os 11.7).
2 – ATRÁS DE DEUS (cap. 2). Dentro do peixe começou a orar. Começou angustiado (v. 2), desesperado (v. 5)
terminou cantando (v. 9). Sua oração se compõe de palavras e pensamentos de diversos Salmos e reflete a mudança
de direção para o arrependimento. Ele descobre quem ele é e quem é Deus. Somente os que se colocam diante de
Deus numa posição de humildade, pode encontrar a graça de Deus e ser absolvido. Jonas arrependeu-se
profundamente e falou de si como sendo um daqueles que “se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é
misericordioso”. Isso ele falou porque tinha preferido consultar a sua própria vontade em vez de fazer a vontade de
Deus.
3 – AO LADO DE DEUS (cap. 3). Aqui Jonas prega uma mensagem (Jn 3.4) que no hebraico tem apenas 5 palavras:
incondicional e irrevogável. Apesar de saber que Deus é compassivo e bom, e apesar de ter provado da graça de
Deus ao ser liberto do peixe, Jonas não fala nada acerca dessa graça. Ele tinha grandes coisas para compartilhar,
mas não fez. (Sl 126.3). Foi uma mensagem sem compaixão. Mas houve conversão nacional (5-9). A graça de Deus
na proclamação da Palavra se manifesta independente do pregador (v. 4); gerando arrependimento (v. 5-8);
promovendo esperança (v. 9); e trazendo salvação (v. 10).
PERGUNTAS PARA REFLEXÃO E DISCUSSÃO
1 – Você obedece a Deus com facilidade?
2 – Em sua vida cristã onde tens andado: na frente, atrás ou ao lado de Deus?
3 – Você tem usado com os outros com a mesma graça que Deus tem usado com você?
TEMPO DE ORAR (20 minutos)
Compartilhar seus pedidos de oração em trios, mas não se esqueçam de orar para que seja uma testemunha eficaz
de Cristo em casa, trabalho, Igreja, escola...
Cântico ou hino final.
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