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objetivos
•

DESTACAR A JUSTRIÇA DE DEUS, EXPRESSA PELO AMOR E PELO
PERDÃO;

•

DESTACAR A IMPORTANCIA DO PASTOREIO DE UMA OVELHA PERDIDA,
POR MEIO DO EXEMPLO DE JESUS, O DISCÍPULADO.

textos base: JONAS 1.1

desenvolvimento
A maldade da cidade de Nínive não é totalmente compreendida a princípio
no relato do livro de Jonas, mas com base no texto do profeta Naum, a afronta e
oposição à Deus e a seus princípios, como o cuidado das viúvas e órfãs, são parte
de uma lista de pecados cometidos por esta cidade.
Antes de estabelecer o juízo contra Nínive, o Senhor age com misericórdia,
e conduz o profeta Jonas a uma difícil tarefa, de pregar o evangelho para todas
aquelas ovelhas pecadoras.
Contrariado, depois de desobedecer a Deus, quando Jonas enfim resolve
obedecer e pregar, ele se decepciona com o amor de Deus por perdoar as ovelhas
ninivitas e conduzi-las ao aprisco do perdão e da salvação.
A fala de Jonas demonstra que a irá por Nínive, era algo alimentado dentro
da própria casa, pela prática da maledicência contra os ninivitas, e contra o
caráter amoroso e misericordioso de um Deus que sabe o valor de uma alma.
A história de Jonas, pode muito bem ser melhor compreendida, fazendo
um paralelo com a parábola da ovelha perdida contada pelo Senhor Jesus, onde
o Pastor, coloca as muitas ovelhas “ninivitas” em seu aprisco de amor e perdão,
as coloca em segurança, e parte para o encontro da ovelha perdida, Jonas, ferido
pelo ressentimento, pela irá e rancor.
O Deus a quem servimos, nos ensina com sua poderosa Palavra, mas
também com claros exemplos, pois todos nós, em algum momento, fomos
alcançados, achados e perdoados. Tivemos nossas feridas curadas, e agora,
podemos também, partir em busca de uma ovelha perdida, mesmo que essa seja
alguém que para o olhar humano, seja merecedor de justiça e juízo.
A justiça de Deus é o amor, e esse amor, nos faz crer e entender, que todos
nós, Jonas, fomos um dia uma ovelha perdida, mas agora, pela graça redimidos,
devemos ser o pastor que se interessa pelas ovelhas perdidas, mesmo que essa
seja uma ovelha ninivita e pecadora, pois onde abunda o pecado, superabunda
a graça de Deus.
PERGUNTA 01 – O que mais te chamou atenção nessa ministração?
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PERGUNTA 02 – Como você vê a postura de Jonas, querendo o juízo de
Deus contra aquela cidade pecadora?
PERGUNTA 03 – Como você vê a nossa postura esperando o juízo e justiça
de Deus contra tantas praticas pecaminosas tão comuns na sociedade que
vivemos nos dias atuais?
PERGUNTA 04 – O que você pensa a respeito do caráter de Deus, quando
refletimos a respeito do perdão daquela cidade?
PERGUNTA 05 – Você compreende a responsabilidade daquilo que é dito
dentro de sua casa, sobre a igreja, sobre a liderança, sobre o caráter de Deus, e
compreende que isso pode trazer vida para seus filhos, esposa, marido, ou
também pode gerar morte espiritual?
PERGUNTA 06 – Pensando no paralelo da parábola da ovelha perdida,
entendemos pelo exemplo de Jesus, que devemos ser como um pastor que está
sempre pronto para partir em busca de uma ovelha perdida. Pra você, nos dias
de hoje, o que é cuidar das feridas de uma ovelha perdida?
AUXÍLIO.: Mateus 28.19.

avisos
§

CURSO PARA BATISMO
o Turma em andamento iniciada em 22/07/18

§

INSTANTE
o Adquira seu livro: A oração muda as coisas?
o Acompanhe em breve os devocionais semanais em nosso canal.

§

HOMENS QUE ORAM
o 24-26 de agosto – Faça sua inscrição.

§

Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em
nosso canal do Youtube TBC TV. Inscreva- se! Compartilhe!
#UmaIgreja

