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27 de fevereiro a 05 de março de 2022

Quebra-gelo (5 min)
Já passei por alguma situação engraçada por não saber me comunicar 
com alguém em sua língua? Como foi?

Conversando com Deus (5 min)
Vamos começar com um tempo de louvor e oração a Deus por sua 
bondade.

Louvando e adorando juntos (5 min)
“Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de 
Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis, os 
seus caminhos!” (Romanos 11.33).

Leitura Bíblica
Jonas 4.1-3

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 Ao ver o arrependimento dos ninivitas e saber da “mudança” dos 
planos de Deus, Jonas demonstra abertamente que está contrariado 
com a maneira de Deus agir. Parece que Jonas tem vergonha porque 
o que havia profetizado não se cumpriu. Mas, na verdade, ele estava 
enfurecido com os acontecimentos e chega a, obstinadamente, rejeitar 
a vontade de Deus. Ele foi ao extremo de preferir morrer a concordar 
com os planos de Deus. Cedo ou tarde, todos nós já nos deparamos 
com circunstâncias em que é difícil aceitar que Deus está no controle. 
Nossa tentação é reagir como Jonas, preferindo questionar Deus a 
PIB São Luís 1

QUANDO NÃO ENTENDEMOS 
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confi ar nEle.

Refl exão
1. Já me peguei questionando o modo de Deus conduzir as coisas? O 

que me ajudou a superar isso?
2.  Jonas se recusava a sentir o mesmo que Deus sentia pelos 

Ninivitas. Nós, pelo contrário, devemos desenvolver os mesmos 
sentimentos de Deus pelas pessoas. Que adjetivos  relacionados a 
Deus eu posso ver nesse texto que estão faltando em minha vida? 
Deixe-me comentar a respeito.

3. Qual é a importância de eu estar vivendo um relacionamento 
íntimo com o Senhor quando a crise chegar?

Orando uns pelos outros (25 min)
Alguém no grupo ou de fora está passando por problemas sérios? 
Vamos interceder por essas pessoas para que esses problemas as 
levem para mais próximo de Deus, e não para mais longe.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Vamos orar e conversar sobre a liderança auxiliar do PGM.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site. Aproveite esse momento para 
orar com seu PGM pelos enfermos da Igreja e pela família pastoral.
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