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LIÇÃO 44 - PARA REUNIÕES DE CÉLULA / GRUPOS PEQUENOS  
 
 QUEBRA GELO  (   ):                        o em que uma pessoa foi beneficiada,  

                                                o merecia. Explique porque. 
 

 ADORAÇÃO ( 5,6 ): Doce presença; conheci um grande amigo; “Facilite a adoração” 
 

 EDIFICAÇÃO: Jonas a graça compartilhada 
 
 OBJETIVO DA LIÇÃO:  
 
 ORIENTAÇÕES PARA O LÍDER:                                                  

       rio. Inicie a reunião sempre        rio e passe pelas 4 etapas da reunião (E4). 
 
Introdução: 
 
O contexto de Jonas:         chamado por Deus para levar uma palavra de arrependimento à 

        o de Nínive                                                                          

       s de um                                                                               

         -                                                                              

                    a sobre ela. 

1. Leia Jonas 1:1-17  

                 culo vemos a exp     o “a palavra do Senhor veio a Jonas”                  

                                                                                              

                o? O que isso nos ensina? 

Deus escolhe vasos (de barro) imperfeitos para fazer a                                    

                                                                                          

                                                                       a e nos capacita. 

2. Qual a semelhança da missao de Jonas com a que Jesus nos deu? (Mt 28:19-20) 

                                                              -                                

                                  o 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 

                                                                                             

                                       lia, bairro, trabalho, etc) 

 
3. O barco onde Jonas estava enfrenta uma grande tempestade e isso faz com que Jonas 

                                         sito de Deus.  

                                                   o com as nossas vidas? 

As “tempestades” (dificuldades) que                                                           

                s o que fez na vida de Jonas: voltar-se para Deus, voltar para a casa do Pai, 

voltar para o centro da vontade de Deus! . 
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1. Ler Jonas 2:1-10 –                            a de Deus            dio?  

O que isso nos ensina? 

                                             o feito a sua vontade, agora ele “cai na real”   

                            -                                                              

             o importa o q                                                                  

                                 o para ele. 

2. Ler Jonas 3:1-10  

                                                             rdia de Deus, pode-se 

             o que o arrependimento               a? 

                                                                                           

                                                                                        

                                               a de De                                       

               a 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? 

                          a para si (livrado da morte,                                  

                                                                                               

       a com outros! Especialmente para aqueles que julgavam   o merecedores.  

                            a? Deus nos deu                                              

                                                                   -              ncias.  

Em grupos de três conversem e ore 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.   

 EVANGELISMO - Apelo: A primeira coisa a fazer para ser salvo e receber a graça de Deus  

   por meio de Jesus Cristo.  

 VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, pelo oikos, encontre com o discípulo e evangelize. 

 MISSÕES MUNDIAIS: Ore pela Expedição Missionária no Paraguai de 13 a 22/12/15.  
Ore pelos Prs. Djalma, Solange, Toninho; irmãos: Ana Carolina, Ana Paula, Amanda, Eloah, 
Lucas borges, João vitor, João Crammer, Ademar e Sulamita, Fernando, Sérgio. 

 
 


