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objetivos
•
•

MOSTRAR QUE DEUS EXPRESSA A SUA VONTADE DE FORMA CLARA PARA NÓS POR MEIO DE
SUA PALAVRA E ISSO NOS FAZ VERCER
TRAZER UMA REFLEXÃO SOBRE O PORQUÊ NÃO OBEDECEMOS, SE FOMOS CHAMADOS PARA
ISSO.

textos base: JONAS 1.1-17 | LUCAS 5.1-11

desenvolvimento
Nas duas ministrações recebidas, ouvimos falar a respeito do poder da Palavra de Deus.
No caso dos discípulos, como o Verbo encarnado deu uma Palavra que mudou não só a
realidade de uma pesca, mas de uma vida. E no caso de Jonas, como podemos desobedecer a
uma Palavra de Deus tão expressa e clara como foi dada a ele.
Veio a Palavra do Senhor a Jonas e deu a ele uma ordem clara e expressa: “Vá e pregue
contra a cidade de Nínive”. Jonas desobedece e vai para Társis. Deus fala com um grande
peixe para engolir Jonas e vomitá-lo em uma praia, o peixe obedece. A princípio podemos
ficar deslumbrados por ver um peixe obedecendo a Deus, mas a questão é exatamente essa.
Porque chegou ao ponto de Deus ter de falar com animais, para que os homens e não homens
comuns, profetas, reis e sacerdotes constituídos por Deus, pudessem obedecê-Lo?
Em Gênesis 1. 27-30 e Salmos 8. 6-8 a Palavra fala de como Deus fez o homem à Sua
imagem e semelhança e como deu a ele o domínio sobre os animais. Deus ter de falar com os
animais por causa dos nossos traumas, revoltas, rebeldias, por causa da nossa desobediência.
Por quê? Em Romanos 1.18-20 vemos como Deus usa a natureza, a criação, para falar com
aqueles que ainda não O conhecem, mas conosco? Que já O conhecemos, que
experimentamos Sua vida, que ouvimos Sua Palavra? Deus ter de usar animais para falar
conosco? A igreja é o único povo que conhece a Deus pela Palavra, a igreja obedece a Palavra,
sabe que é urgente. A pergunta do Espírito Santo para nós é: de que Espírito sois vós?
Assim como Jonas ao final de sua oração diz: O que votei pagarei... Do que é que Jonas
estava falando? Do juramento que havia feito ao ser constituído profeta, que falaria tudo o
que Deus mandasse. Nós como igreja temos o dever de obedecer, pois oramos: seja feita a Sua
vontade, dizemos “não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O coração do filho arde quando
ouve a Palavra do Seu Pai, se o coração não arde, é bastardo.
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PERGUNTA 01- No caso da pesca maravilhosa, os discípulos obedeceram e mesmo quando
tudo parecia contrário o milagre aconteceu. Você tem alguma experiência como essa para
compartilhar? De obedecer quando tudo era contrário e experimentar o milagre de Deus?
PERGUNTA 02- O que você acredita que levou Jonas a desobedecer intencionalmente uma
ordem expressa de Deus?
Pergunta 03- O que você acredita que nos leva a desobedecer uma ordem expressa de Deus?
Como por exemplo: Ide fazei discípulos?
PERGUNTA – 04 –“ O coração do filho arde quando ouve a Palavra do Seu Pai, se o coração
não arde, é bastardo”. Baseado nessa afirmação, seu coração tem sido mais de filho ou de
bastardo?
AUXILIO – 04 – Essa resposta será praticamente filho ou bastardo, porém ela nos conduzirá
para a próxima pergunta, que é para refletirmos, onde é que temos ficados parados de fato
para não cumprir a vontade de Deus. Se alguém responder que o coração não tem ardido com
a vontade de Deus, não o julgue, mas encoraje a mudar de postura, a pedir um novo coração.
Pergunta – 05 –Se o nosso coração tem ardido o que tem nos distanciado da ação, ou seja, de
cumprir efetivamente a vontade de Deus?
Encerre orando, pedindo que tenhamos um coração ardente atitude
obediente, em relação às ordens do nosso Pai.

avisos
▪

SANTA CEIA REGIONAL | CONSAGRAÇÃO DE DIÁCONOS
o DIA 30 DE JULHO AS 10H| SEDE JACUÍ

▪
▪

TREINAMENTO INTENSIVO DE LÍDERES
o DIAS 24-27 DE JULHO | INSCREVA-SE
Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso
canal do Youtube TBC TV. Inscreva-se! Compartilhe!
#VcFazParteTBC

