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Quebra-gelo (5 min)
Quando aprendi a andar de bicicleta, qual foi a dica mais importante 
que recebi e como coloquei em prática?

Conversando com Deus (5 min)
Tempo de orarmos uns pelos outros, “lançando sobre ele nossas 
ansiedades, porque ele tem cuidado de nós” (1 Pedro 5.7).

Louvando e adorando juntos (5 min)
“Que darei ao SENHOR por todos os benefícios que ele me tem dado?”
(Salmos 116.12).

Leitura Bíblica
Jonas 4.10,11

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 Durante nossos encontros no livro de Jonas, vimos a diferença 
entre o coração de Deus (misericordioso e que busca o ser humano 
para resgatá-lo) e o de Jonas (sem desejar que a graça de Deus 
alcance a todos). O objetivo desta série foi nos levar a ter o mesmo 
coração de Deus. O livro de Jonas termina com uma pergunta, mas 
sem a resposta do profeta. É como se o que importasse na verdade 
fosse a nossa resposta hoje.
 Após esses estudos, precisamos tomar uma posição.
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A NOSSA RESPOSTA



Refl exão
1. Deus termina o livro perguntando: “Eu não deveria ter compaixão 

dos ninivitas?” A resposta óbvia seria: “Sim, Senhor, o Senhor 
deveria ter compaixão”. Então, agora a questão se vira para o 
profeta e para todos nós: Da mesma forma que Deus, nós também 
não deveríamos ter compaixão de todas as pessoas? Que resposta 
você acredita que Deus espera de nós para essa pergunta?

2. Agora que sabemos o que Deus espera de nós para termos um 
coração como o dEle, que ações podemos realizar de forma prática 
para manifestar misericórdia às pessoas ao nosso redor?

3. Se você estivesse no lugar de Jonas, qual seria a sua postura depois 
que o livro terminou?

Orando uns pelos outros (10 min)
Vamos orar, agradecendo por esta caminhada em Jonas e pedindo 
que o Espírito Santo aplique as verdades aprendidas em nossa vida de 
forma prática.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Talvez seja hora de rever os nomes do Cartão Alvo de Oração e, se for o 
caso, acrescentar novos nomes.

Tempo da Igreja (10 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site. Esta série de estudos termina, 
mas nossa vida no PGM continua. Devemos nos manter informados 
sobre como continuaremos. Também é tempo de orar pela agenda da 
igreja, sua visão e liderança.
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