LIÇÃO 124 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS
- QUEBRA GELO: Você acredita em uma pessoa que as atitudes contradizem o que ela diz ser?
- ADORAÇÃO: “Adorar é orar, dizer quem Deus é. Escolha músicas apropriadas para este fim”.
- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: Atos 17.7
CHAMADOS PARA TRANSFORMAR O MUNDO
Introdução
Nesta série estamos aprendendo sobre as quatro marcas de nossa identidade como igreja em
células: discipulado, intensidade espiritual, compaixão e transformação do mundo. Como seguidores
de Cristo somos chamados para transformar o mundo e isto fica bem claro logo no início do
nascimento da igreja de Cristo. (veja Atos 17.7).
Vamos estudar no livro de Jonas sobre o poder transformador do reino de Deus. (Jonas 1.117, 3.1-10).
A cidade de Nínive era pecadora e havia ultrapassado os limites da violência e maldade por isso
Deus decidiu destruí-la, mas antes enviou Jonas para dar-lhes a chance do arrependimento. Vamos
aprender algumas lições importantes sobre o nosso chamado:
1. Não dá para separar a transformação de Nínive da transformação do próprio Jonas.
a. A mudança da nossa vida é o nosso maior testemunho.
b. Não podemos pregar o que não vivemos. Nossa maior pregação é a nossa vida transformada.
c. A transformação do mundo começa com nossa mudança e com uma conversão genuína.
A transformação que o Evangelho produziu em sua vida já está sendo percebida pelos outros?
2. Ao fugir de Nínive Jonas estava se esquecendo de que o melhor lugar do mundo é o centro da
vontade de Deus. Ao fugir da presença de Deus ele se depara com uma enorme tempestade.
- O verso 4 afirma que o Senhor fez soprar um vento contrário. A vida nunca vai funcionar fora da
vontade de Deus. Descrevam como é a vida de uma pessoa fora da vontade de Deus.
3. Aprendemos que obediência a Deus não é fazer apenas o que desejamos fazer; obediência é
fazer o que nós temos que fazer! Jonas tinha uma resistência para com os ninivitas.
- Jonas não entendia que não precisamos gostar das pessoas para poder amá-las; a história do
Bom Samaritano (Lucas 10.25-37) exemplifica esta verdade. Ele não tinha motivo ou vontade de
ajudar seu inimigo natural mas ele o fez porque sabia que devia fazer.
Para onde você está levando a sua vida? é para onde Deus quer ou para onde você tem escolhido?
4. Jonas e Nínive são dois testemunhos de que sempre é possível se arrepender e começar
de novo. Jonas se arrependeu, mudou de atitude e foi grandemente usado por Deus.
- O arrependimento de Nínive é um exemplo do que Deus pode fazer através de nós neste mundo.
- Nós somos chamados para sermos agentes de transformação e para isto precisamos estar em
constante transformação da mente e das atitudes para com Deus e para com as pessoas.
Conclusão
Escolha um dos três dos pontos deste estudo: ter testemunho de vida; escolher viver no centro da
vontade de Deus ou obediência à vontade de Deus e depois orem uns pelos outros.

- APELO EVANGELÍSTICO:
- MISSÕES MUNDIAIS: Ore pela paz de Israel, por Amir Tsarfati e missionários em Israel.
- A VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, evangelize, consolide e encontre com o discípulo.
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