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Quebra-gelo (5 min)
Alguma vez na vida, alguém já usou de misericórdia para com você? 
Como você se sentiu?

Converando com Deus (5 min)
Orem pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo objetivo desta 
série de encontros.

Louvando e Adorando Juntos (5 min)
“Rendei graças ao SENHOR, pois ele é bom; seu amor dura para 
sempre” (Salmos 118.29).

Leitura Bíblica
Jonas 1.1-3

Tempo de Compartilhar a Palavra 
 A história de Jonas é bastante conhecida. A Assíria não era uma 
grande potência mundial, mas já era conhecida por seus crimes e 
violência e despontava como um provável inimigo de Israel. Deus envia 
Jonas a esse povo visando ao seu arrependimento, o que resultaria em 
bênçãos para Israel também. Por motivos pessoais ou nacionalistas, 
Jonas não quer pregar em Nínive, não quer o seu arrependimento, 
prefere a disciplina de Deus sobre aquele povo.
 Deus quer conceder salvação, Jonas quer condenação. Deus 
demonstra ter um coração compassivo, Jonas um duro coração. 
Diferentes do profeta, nós precisamos ter um coração parecido com o 
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de Deus, cheio de misericórdia, como seus fi lhos amados.

Refl exão
1. Por motivações pessoais, Jonas desobedeceu a Deus, discordando 

de suas ordens. Quais mandamentos do Senhor reconheço que 
são mais difíceis de obedecer? Por quê?

2. Deus tem misericórdia de todos. Honestamente, há alguém 
ou algum tipo de pessoas que eu não quero que seja alvo da 
compaixão de Deus ? Quem ?

3. Que ações eu poderia fazer além das que já estou fazendo para 
levar essa misericórdia a todas as pessoas?

Orando uns pelos outros (10 min)
Em núcleos de 3 ou 4 pessoas compartilhem necessidades de oração 
e intercedam uns pelos outros.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Tempo de orar pelos nomes no Cartão Alvo de Oração ou de planejar 
eventos para anunciar a Palavra. 

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. Você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site.
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