O RETORNO DE JONAS
Setembro – Estudo 02

MOMENTO DA VISÃO
Redenção, trazer você de volta, depois a que tudo
parecia estar perdido é a especialidade de Jesus! É
promessa dele!
Você já percebeu o quanto gostamos de histórias de
redenção? Dentre os filmes de maior sucesso,
sempre tem um filme de super-herói.
QUEBRA GELO:
Pregunta na sua célula:
1. Porque nos sentimos culpados quando erramos?
2. Porque queremos vencer como os super-heróis?
TEXTO: Jonas 2:4-6
INTRODUÇÃO:
 Uma razão que torna a história de Jonas tão importante e atual para fortalecer nossa caminhada de fé é
que Jonas não é um herói muito elevado e distante, com quem não possamos nos identificar: ele não faz
nada de extraordinário. Em vez de ser tratado como herói – alguém a ser admirado -, descobrimos em
Jonas um companheiro da nossa incapacidade. Aqui está alguém do nosso nível.
Qual foi o caminho de Jonas para retornar ao seu propósito de vida?
1. PENSAR EM DEUS
 Quando minha vida estava por um fio, eu me lembrei do Eterno Jn 2.7a
 PRIMEIRO PASSO EM DIREÇÃO A DEUS: LEMBRANÇA
 Pare intencional e frequentemente para lembrar-se de que existe um Deus amoroso, poderoso e fiel, que
se importa com você.
2. FALAR COM DEUS
 E a minha oração chegou a ti, ao teu santo templo – Jn 2.7b
 Fale com ele, se você está vivo, ainda há tempo de perdão, de reconciliação e retorno a Deus.
 Veja o que aconteceu com Roboão, no meio da guerra por consequência do seu pecado ele se humilhou
de Deus o ouviu. Por Deus é amoroso e rico em perdoar.
 Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Semaías esta palavra do Senhor: “Visto que eles se
humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento”. 2 Cr 12.7a
 Qual é a sua realidade? Do que você se envergonha? Como você se sente depois do erro? Fale com Deus,
busque o perdão. Vá direto à Ele, nenhum outro pode resolver a sua situação, apenas Ele:
 Busquem o Senhor enquanto é possível acha-lo; clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio
abandone seu caminho, e o homem mau, os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá
misericórdia dele; volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Is 55.6-7
 SEGUNDO PASSO EM DIREÇÃO A DEUS: ORAÇÃO
 Se você pode falar com Deus, se não precisa de intermediário, ritual ou sacrifício, fale com ele
frequentemente sobre seus problemas, seus desafios e suas alegrias.
3. COLOCAR DEUS ACIMA DE TUDO EM SUA VIDA
 Aqueles que adoram deuses forjados se afastam do único amor verdadeiro. Mas eu adoro a ti, ó Eterno, e
canto com gratidão. – Jn 2. 8-9a
 TERCEIRO PASSO EM DIREÇÃO A DEUS: ADORAÇÃO
 Deus não é um acessório ou um adereço seu. Ele é o Senhor e por isso, se o recebemos em sua totalidade,
o reconhecemos como o centro da nossa vida e de todas as coisas que existem no mundo natural e
espiritual.

4. DIRECIONAR MINHA MISSÃO DE VIDA PARA DEUS
 ...oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. – Jn 2.9
 QUARTO PASSO EM DIREÇÃO A DEUS: ENTREGA
 O que liberta o homem da sua perda de sentido de viver, é ter a Deus como o alvo de todas as suas ações,
isto é entender que a vida não é sobre mim mesmo, mas sobre Deus, tudo começa com ele.
5. RECONHECER QUE SÓ JESUS É CAPAZ DE PROMOVER RECONCILIAÇÃO
 A salvação a ti pertence, ó Eterno. – Jn 2.9b – A MENSAGEM
 QUINTO PASSO EM DIREÇÃO A DEUS: FÉ
 O que nos coloca na condição de receber a reconciliação e a salvação é a fé. Quem se aproxima de Deus
precisa crer que Ele existe e que Ele é bom.
 A salvação foi ideia e obra dele. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir
que ele aja em nossa vida. É um imenso presente de Deus! Não somos protagonistas nesta história. – Ef
2.8
Resultado:
3Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande, que uma pessoa
levava três dias para atravessá-la a pé. 4Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a
anunciar:— Dentro de quarenta dias, Nínive será destruída! 5Então os moradores de Nínive creram em Deus
e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram
roupa feita de pano grosseiro a fim de mostrar que estavam arrependidos. 6Quando o rei de Nínive soube disso,
levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre cinzas.
7Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte: “Esta é uma ordem do rei e dos seus ministros.
Ninguém pode comer nada. Todas as pessoas e também os animais, o gado e as ovelhas estão proibidos de
comer e beber. 8Que todas as pessoas e animais vistam roupas feitas de pano grosseiro! Que cada pessoa
ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades! 9Talvez assim Deus mude de
ideia. Talvez o seu furor passe, e assim não morreremos!” 10Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram
os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. – Jn 3.3-10
CONCLUSÃO:
 A reconciliação é para você, é para todos!
 Nossa decisão firme é trabalhar com base nesta premissa: um homem morreu por todos. Essa realidade
põe todos no mesmo barco. Ele incluiu todos em sua morte, para que cada um fosse também incluído em
sua vida (...). Por causa dessa decisão não julgamos ninguém pelo que possui ou pela aparência. (...) Não
vemos mais assim. Agora olhamos para dentro, e o que vemos é o que qualquer um, unido ao Messias tem
a chance de um novo começo e é criado de novo. A velha vida se foi. Uma nova vida florece! É demais!
Tudo vem de Deus, que nos quer em relacionamento come ele e nos chamou para ver relacionamentos
com nossos semelhantes.
 2Co 5.15-18

