COISAS DO CORAÇÃO
Esboço da Mensagem para os Fapes do TBC O Brasil para Cristo Jacuí - Sede
13 de agosto de 2017

objetivos
•
•
•

CORRELACIONAR A VIDA DE JONAS COM A NOSSA PRÓPRIA HISTÓRIA.
DESTACAR COMO SOMOS IMPEDIDOS DE DESFRUTAR UMA REALIDADE DE PLENA
INTIMIDADE COM DEUS POR CAUSA DAS COISAS QUE CARREGAMOS NO CORAÇÃO.
EVIDENCIAR QUE O CAMINHO PARA A LIBERDADE É O PERDÃO.

textos base: JONAS 4.7-10

desenvolvimento
Jonas é a personagem que melhor nos representa em toda a história da
revelação, pois manifesta-se contrário a vontade de Deus mesmo tendo com
Deus um relacionamento profundo e permanente.
A pergunta que se pode fazer agora é: como Jonas, um homem
desobediente tinha um relacionamento profundo e contínuo com Deus? Afinal,
uma pessoa assim conhece a Deus? Ou ainda, uma pessoa tão má poderia
relacionar-se com Deus?
Para os questionamentos acima a resposta é: Olhe para si...
Jonas é tão parecido conosco devido aquilo que ele guardava em seu
coração, a saber, um ressentimento amargo ante ao povo de Nínive. Numa
abordagem clara posso dizer, Jonas estava ansioso por ver o povo daquela
grande cidade morrer! Sim! Ele não desejava que as pessoas se convertessem,
tão pouco aprovava a ideia de que Deus pudesse perdoá-las! Para Jonas, assim
como para mim e para você, toda e qualquer pessoa que um dia nos fez sofrer
deve, igualmente, experimentar o sofrimento.
Esta realidade se torna ainda mais perturbadora ao vemos em Jonas uma
indignação com o próprio Deus, por perdoar aqueles que o profeta queria matar.
Ante todas estas coisas aprendemos que o Pai nos conduz a momentos
como o que o profeta viveu, para que possamos externar as mazelas que habitam
em nosso coração, para que, a partir da confissão e da vigilância, possamos
permanecer livres e limpos, e então desfrutar de uma vida plena na presença de
Deus e nos alegrarmos por causa do Seu perdão!
PERGUNTA 01 – O que mais chamou sua atenção diante desta
ministração?
PERGUNTA 02 – Jonas estava tão interessado na condenação do povo que
pregou de uma forma que, naturalmente, ninguém poderia entender. Quanto a
você, como tem sido a experiência de pregar o Evangelho?
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PERGUNTA 03 – Jonas não se alegrou quando o povo de Nínive se
arrependeu. Quanto a você, o que sente quando alguém que te feriu ou
prejudicou se arrepende?
PERGUNTA 04 – Teoricamente as coisas deveriam se resolver quando há
arrependimento, no entanto, achamos pouco e desejamos, mesmo que
secretamente, que além do arrependimento a pessoa que nos ofendeu seja
punida. De onde vem tal desejo?
PERGUNTA 05 – Deus levou a Jonas até ao fundo do mar por causa de
um o coração dele permanecia cheio de ressentimento e rancor. Você acha que
Deus permitirá que você continue vivendo com um coração cheio de dor?
PERGUNTA 06 – A pergunta final de Deus à Jonas ecoa até hoje e chega
a nós ainda sem resposta por causa de nosso coração cheio de rancor: “Acaso
não devo ter compaixão dessa grande cidade?”

DEUS NOS PERMITIU ESCUTAR O QUE ESCUTAMOS E FALAR O QUE
FALAMOS PARA QUE POSSAMOS VIVER EM PLENA PAZ E DESFRUTAR DA
VIDA ABUNDANTE QUE ELE NOS PROMETEU! SEJA LIVRE E FAÇA VIVER!

avisos
▪
▪
▪

CONHEÇA O TBC
o INÍCIO DIA 20 DE AGOSTO AS 17H.
PREPARATÓRIO PARA O BATISMO
o INÍCIO DIA 20 DE AGOSTO AS 9H
Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso
canal do Youtube TBC TV. Inscreva-se! Compartilhe!
#VcFazParteTBC

