
  

CÉLULA 14/2022 

 

QUEBRA GELO 

 
Você, em algum momento em sua vida, decidiu agir pela sua própria vontade sem direção de 

Deus e as coisas saíram erradas? Conte qual foi a sua experiência. 
_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 

 
TEMA: NÃO SAIA DA ROTA 

Jonas 1:1-17 e 3:1-10 
 

Como é bom caminhar com o Senhor em um relacionamento íntimo, no qual Ele nos mostra o 
caminho, e nos obedecemos em tudo. Com todo certeza evitaria tantas dificuldades e situações 
desagradáveis que já passamos, ou quem sabe, estamos vivendo. 

 
Se Jonas tivesse cumprido o que Deus tinha determinado, ele não precisaria passar pela grande 

prova que passou. Vejamos quais foram as consequências desnecessárias que Jonas passou por 
não ter obedecido as direções de Deus.  

 
1. Quando mudamos de rota. (leia Jonas 1:1-3)  
Assim como Jonas investiu seus recursos financeiros, pagando a passagem do navio, para fugir e 

ir para longe da vontade de Deus (1:3), nós também pagamos preço desnecessário para ir na 
contra mão do propósito que Deus tem para nossa vida.  

 
Lembre-se: Fugir da presença de Deus não vai adiantar. 
 

Quando alguém decide caminhar fora da rota preparada pelo Senhor, muita coisa é investida 
desnecessariamente, porque estamos caminhando com a “força do nosso braço”:  

 
Exemplo: 

• Amizades desgastantes com pessoas erradas. (Salmo 1:1)  
• Relacionamentos amorosos conturbados porque contrariam a vontade dos pais e de Deus.  
• Traumas e mágoas acarretados por investimento errado, sem a direção de um líder que ora por 

nós. 
• Não ser fiel a princípios da Palavra recebemos salário que parece que recebemos em um saco 

furado, que nada em que investimos dá certo.  
• Noites mal dormidas por causa de preocupação desnecessária. 

• Remédios para aplacar a insônia, que vem com as preocupações dos problemas que nós 
mesmos criamos sem direção de Deus.  
• Nos tornamos alienados, distantes, frios e insensíveis como Jonas, que dormia profundamente. 

(1:5 – Dormia profundamente)  



Quando percebemos estamos num buraco, que nos custa muito caro sair dele, assim como foi 
com Jonas.  

 
2. Cuidado com o esfriamento. (leia Jonas 1.5)  

Estar distante do propósito de Deus é como se deixássemos o Espírito Santo em “Stand By”, ou 
seja, Ele está ali, pronto para nos auxiliar, mas como não O buscamos ele não age. 

É momento de fazer como aquele mestre do navio que despertou Jonas do sono para que ele 
levantasse e clamasse a Deus. (v.6) “E o mestre do navio chegou-se a ele, e disse-lhe: Que tens, 
dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus; talvez assim ele se lembre de nós para que não 

pereçamos”.  
 

Fale para seu amigo de célula: “Acorda meu irmão”!!!  
 
3. As consequências sempre atingem os que estão a nossa volta (leia Jonas 1:7-8) 

Todos que estavam no navio estavam sofrendo com as decisões erradas que Jonas tomou. 
Lembrem-se todas as vezes que fazemos coisas erradas, sejam em qualquer área da nossa vida, 

aqueles que caminham ao nosso lado, sofrem de alguma forma. Ou por nos ver passar pelo 
deserto, ou por participar conosco dessa caminhada. 

 
4. Quando achamos que as nossas decisões são mais corretas do que a direção de 
Deus, o destino é um só: A BARRIGA DO PEIXE. (leia Jonas 1:15-17)  

Reflita agora:  
• Quais têm sido os comandos de Deus que você tem negligenciado e trazido consequências para 

sua vida?  
• O que você não tem conseguido abrir mão e isso tem impedido o Espírito Santo de ser mais 

atuante na sua vida? 
• O que você gostaria de deixar no altar do Senhor hoje e clamar por mudança?  
 

5. Jonas se arrependeu. (leia Jonas 3:1-3a) 
Ao invés de fazermos a nossa vontade, vamos hoje mesmo, permitir fazer em primeiro lugar a 

vontade de Deus, a qual é perfeita e muito agradável para nossas vidas.  
Romanos 12:2 “E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela 
renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita 
vontade de Deus”.  
 

Conclusão: Através da mensagem de Jonas, uma cidade inteira se arrependeu e foi salva. 
Permita ser usado por Jesus como um canal de salvação a uma cidade, um bairro, uma família,... 

no poder do nome de Jesus. 
 
(Jonas 3:10) “E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho; e Deus se 
arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez”. 

___________________________________________________________________ 
 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Ageu 1:6 “Vocês têm plantado muito, e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. 
Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário 
recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada". Dízimo é a única ferramenta que pode repreender o 

devorador das suas finanças. 

_______________________________________________________________________________ 



COMPARTILHANDO VISÃO 

 

23/04 - Rede de Jovens às 19h30 

24/04 – Culto da Família as 9 e às 18h 

30/04 – Vigília às 22h 

07/05 - Congresso de Juniores 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Leila, Rene e Marita. 

- Orem também por Israel - “Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam”. 

Salmo 122:6 


