JONAS E A GRAÇA COMPARTILHADA
SEMANA I – 01 A 07/04

UMA IGREJA FAMÍIA, VIVENDO O AMOR DE CRISTO,
ALCANÇANDO O PRÓXIMO E FORMANDO DISCÍPULOS!
R. Barão de Coromandel, 671 – Barreiro de Baixo-Belo Horizonte/MG
secretaria@centraldobarreiro.com | www.centraldobarreiro.com
+55 31 3384-3915 | @centraldobarreiro (Instagram/Facebook)

PAULO E A GRAÇA - CONTINUAÇÃO
8. Leia Romanos 6:2-5 – A reposta de Paulo é muito clara: NÃO, se você nasceu
de novo você não pode viver no pecado, sua natureza mudou, você não vai querer se
valer da graça para continuar pecando, porque você ama a Deus e quer honrá-Lo. O
pecado não faz mais parte de sua vida. Lembre-se, Deus conhece o seu coração, se
você vive pecando deliberadamente e pede perdão por conveniência: isso não é
arrependimento! É como se fossemos porcos que querem estar na lama para depois
tomar banho. Não somos mais porcos Deus mudou nossa natureza através de Jesus.
9. Leia Romanos 6.14 — Paulo está dizendo que jamais vamos pecar?
O significado não é que o cristão foi liberto de todo pecado; foi, porém, liberto da lei
que não oferecia nenhuma forma para resistir ao poder do pecado, só servia para
condenar o pecador. A graça, no entanto, confere essa capacitação. Alguém que
peca pode ser regenerado e não apenas condenado. Ler Rm 6.21-23.
10. Leia Romanos 6.17-18 — Qual é a diferença de ser um escravo do
pecado e um escravo da justiça?
Ler também o vs 22 - O termo escravo da justiça, refere-se àquele que quer servir a
Deus, não por uma imposição, não por uma lei, não por uma regra, mas por amor.
Quando reconhecemos que a graça de Deus nos alcançou somos gratos e servimos a
esse Senhor com todo nosso coração, somos livres dos pecados, mas eternamente
ligados a Deus.

VAMOS AGORA APRENDER SOBRE A GRAÇA COM O PROFETA JONAS

O contexto de Jonas: Jonas é chamado por Deus para levar uma palavra de
arrependimento à população de Nínive. Jonas tenta fugir do seu chamado, é
lançado ao mar e resgatado por Deus (através de um peixe), que o conduz
novamente a sua missão. Após pregar naquela cidade o povo arrepende-se,
porém Jonas fica inconformado do Senhor poupar aquela cidade
pecaminosa e derramar da sua graça sobre ela.
1. Leia Jonas 1:1-17
No primeiro versículo vemos a expressão "a palavra do Senhor veio a
Jonas". Se Deus conhece todas as coisas e já conhecia Jonas porque Ele não
escolheu alguém que não fosse rebelde para fazer esta missão? O que isso
nos ensina?
Deus escolhe vasos (de barro) imperfeitos para fazer a sua obra. Todos nós
temos áreas que precisam ser moldadas por Deus e esse agir de Deus ocorre
ao longo da missão que Ele nos confere. Não importa o quão incapaz somos,
a graça de Deus nos alcança e nos capacita.
2. Qual a semelhança da missão de Jonas com a que Jesus nos
deu? (Mt 28:19-20)
A nossa sociedade, tal qual Nínive, é composta de pessoas autossuficientes,
pecadoras, cheia de toda sorte de maldade, de presunção e caminham
distante de Deus. O Senhor no seu infinito amor quer que todos sejam
salvos, que todos tenham uma chance, portanto da mesma forma que Jonas
foi enviado a Níneve, nós também fomos enviados por Jesus para pregar as
boas novas de Cristo na nossa “Níneve” (faculdade, família, bairro, trabalho,
etc).
Vivendo o amor de Cristo

Conversem e orem uns pelos outros no que diz respeito a sua habilidade de
compartilhar a graça de Deus com as pessoas que não são amigáveis com
você.
ESSA LIÇÃO CONTINUA SEMANA QUE VEM
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3. O barco onde Jonas estava enfrenta uma grande tempestade e
isso faz com que Jonas possa repensar sua vida e voltar ao
propósito de Deus.
Que aplicação prática podemos fazer dessa ilustração com as nossas vidas?
As "tempestades" (dificuldades) que enfrentamos na vida são muitas vezes
instrumentos de Deus para fazer em nós o que fez na vida de Jonas: voltarse para Deus, voltar para a casa do Pai, voltar para o centro da vontade de
Deus!
1. Ler Jonas 2:1-10 — Onde nós podemos ver a graça de Deus
neste episódio? O que isso nos ensina?
Jonas, embora tivesse desobedecido a Deus, não fazendo a sua vontade,
agora "cai na real" e clama ao Senhor, arrependendo-se e recebendo o
livramento de Deus, que nada mais é do que a sua graça. Não importa o
quanto você já desobedeceu ao Senhor, Ele quer que nos arrependamos e
voltemos novamente o nosso coração para Ele.
2. Ler Jonas 3:1-10
O povo de Níneve se arrependeu e por isso alcançou a misericórdia de Deus,
pode-se concluir então que o arrependimento precede a graça?
Não, a graça de Deus neste caso foi manifesta quando o Senhor enviou
Jonas a Níneve (mesmo sem eles merecerem). O arrependimento veio como
resposta a graça de Deus. Jesus veio ao mundo para salvar pessoas ainda
pecadoras (graça de Deus), o arrependimento e a fé é a nossa resposta a
graça de Deus
3. Ler Jonas 4:1-11
Por que Jonas se rebela contra Deus? O que essa atitude de Jonas se
assemelha com nossas atitudes no dia a dia?
Jonas experimentou a graça (livrado da morte, cuidado com uma sombra
sobre sua cabeça) e até testemunhou a graça sobre o povo, mas não queria
para todos. Preferia morrer a compartilhar da graça com outros.
Especialmente para aqueles que julgavam não merecedores.
O que temos feito com a graça? Deus nos deu e ordena a compartilhar com
todos. Vamos fugir ou obedecer? Você decide! Porém, conforme estudamos,
lembre-se das consequências.

Vivendo o amor de Cristo

Conversem e orem uns pelos outros no que diz respeito a sua habilidade de
compartilhar a graça de Deus com as pessoas que não são amigáveis com
você.
PROGRAMAÇÃO
AGENDA SUJEITA ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.
INFORMAÇÕES: +55 31 3384-3915

SEMANA DO CLAMOR
2019

07 A 10
ABRIL
05 A 08
MAIO

DOM ÀS 10H, 17H E 19H
SEGUNDA A QUARTA
7H, 15H E 19H30
TEMPLO

ENCONTRO DE
MULHERES:
EU ME DEIXO CURAR
DE DENTRO PARA
FORA

05 A 06
ABRIL

SEXTA E SÁBADO
INSCRIÇÕES:
+55 31 3384-3915
R$ 30,00

INTIMIDADE
ACAMPS
ADOLECENTES

18 A 21
ABRIL

SÍTIO RECANTO CENTRAL
INFO: CULTO
ADOLECENTES
SEXTA ÀS 20H

CURSO DE BATISMO

28 ABRIL A
19 MAIO

AOS DOMINGOS ÀS 18H
ANEXO ADM
INFO: +55 31 3384-3915
MINHA ALMA CHEIA DA
PRESENÇA DE DEUS

ENCONTRO DOS
HOMENS EM FOCO

04
MAIO

ENCONTRO COM A
CRUZ

18 E 19
MAIO

SÍTIO RECANTO CENTRAL
INFO: +55 31 3384-3915

BATISMO
ALELUIAAAA!

19
MAIO

DOMINGO ÀS 19H
TEMPLO

PR. DANIEL SAMPAIO
PR. OTAVIO DI LORENZO
SÍTIO RECANTO CENTRAL
INVESTIMENTO: R$ 50,00

Orar pelo Pastor Daniel Sampaio e sua família, pelo dirigente e os membros
do seu GCEM e pela Igreja Família todos os dias.

