Atitudes que devemos ou não copiar
Pr Carlos Anselmo
11 a 16 de setembro
Culto do dia 03/09 manhã
Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.
Temos uma infinidade de sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br;
www.google.com.br;www.youtube.com.br
Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê
para distribuir para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula trazendo os
cânticos que eles mais gostam. Se você tiver outro auxiliar peça a ele para fazer

Jonas 4.1-11
Olhando pra vida de Jonas (homem de Deus) atitudes que não devíamos ter e olhando
pra vida daqueles que não conheciam a Deus atitudes que devíamos ter.
A realidade que Jonas vivia era um momento de paz e prosperidade relativas, pois Síria e Assíria
estavam enfraquecidas, Jeroboão II havia estabelecido fronteiras de Israel ao norte. Entretanto,
em termos espirituais foi um tempo de pobreza, o povo estava se tornando cada vez mais idólatra
e a justiça havia sido pervertida. A paz e a riqueza havia tornado Israel, espiritual, moral e
eticamente corrompida.
Nínive era capital da assíria, uma inimiga histórica de Israel e Judá, o povo que ali habitava era
extremamente cruel e corrompido.
Identificamos em Jonas essa resistência em obedecer a ordem de Deus logo no capítulo 1. 1-3 ,
fruto da ideia de superioridade espiritual que o povo de Israel tinha como beneficiários da benção
de Deus na aliança, por isso a obstinação de Jonas.
Na compreensão de Jonas e Israel, o povo de Nínive não era digno de receber o perdão do
Senhor, também seria vergonha para Israel um povo estrangeiro ouvir a Palavra e se arrepender,
enquanto Israel, o povo de Deus, ouvia e não se arrependia de seus maus caminhos.
ATITUDES DE JONAS QUE NÃO DEVEMOS IMITAR
a) – SENTIMENTO DE SUPERIORIDADE ( 4.2)
Fica evidenciada que a fuga de Jonas era pelo fato de que não queria que o povo de Nínive
recebesse compaixão e perdão do Senhor. Infelizmente às vezes somos assim, nos achamos
melhores do que os outros, mas o viciado, o traficante, ladrão, o homossexual, o heterossexual,
o político, o empresário, o pastor, todos estão passivos de receber a misericórdia, a compaixão, o
amor de Deus e terem a sua vida transformada.
“Quando eu começo a me achar mais do que realmente eu sou, proporcionalmente eu faço
menos do que eu poderia”.
b) – INDIFERENÇA (1.4-5)

Jonas extremamente indiferente à possibilidade de morte daqueles que estavam juntos dele,
uma vez que o que estava acontecendo era sua responsabilidade.
Quando Jonas se identifica no v. 9 como “sou hebreu” é um termo natural de apresentação às
pessoas gentias, isto é, provavelmente aqueles que estavam na embarcação em direção a Társis
não pertenciam ao povo de israel.
Algo que nos serve de alerta está em Jonas 1.13-14, os marinheiros “pagãos” estavam mais
preocupados com um homem, do que Jonas “homem de Deus” com dezenas de milhares de
pessoas em Nínive.
c) - NÃO COMPARTILHA COM O PRÓXIMO AQUILO QUE RECEBE (2.9)
Jonas recebe uma nova oportunidade, entretanto, o sentimento dele não é o mesmo para com
o próximo. O nome disso é egoísmo.
Muitas vezes somos semelhantes, somos perdoados, recebemos novas oportunidades do
Senhor, e a nossa atitude com os demais é de dureza e não de misericórdia, de amor, de
compaixão. (Parábola do servo e conservo).
d) PERDE A SENSIBILIDADE DE IDENTIFICAR O QUE É MAIS IMPORTANTE (4.6-11)
Jonas deu mais valor a planta do que as pessoas que estavam em Nínive. Hoje em dia damos
mais valor a tantas coisas que deixamos as pessoas de lado. Pessoas que dão mais valor a bens
materiais, animais do que pessoas, não que os animais não devam ser cuidados, no próprio texto
o Senhor menciona no v.6, todavia, pessoas são mais importantes.
Deus queria mostrar que Nínive poderia ser alvo do Seu amor e obedecê-Lo, inversamente ao que
o povo de Israel estava fazendo.
ATITUDES DAS PESSOAS QUE NÃO SEGUIAM A DEUS QUE SERVEM COMO EXEMPLO PARA
NÓS
1°– NÃO DESISTIRAM FACILMENTE (1.11-13)
Mesmo sabendo que Jonas era o causador daquilo tudo e mesmo identificando que ele estava
indiferente à eminência de morte da tripulação os marinheiros persistiram.
Talvez eles fossem muito mais insistentes do que nós, não é verdade? Quantas vezes desistimos
de alguém por qualquer coisinha, quando o Senhor não desistiu de você.
Quando eu deixar de ter vergonha, desânimo, má vontade e medo, ainda mais pessoas poderão
ser alcançadas.

2º– TEMERAM AO SENHOR. (1.16)
Gentios temeram ao senhor!
Prov. 1.7 e Salmos 111.10 -Temer ao Senhor é algo inegociável na vida de quem ama a Deus
Temor do senhor é um compromisso pessoal de reverência a Deus, é a base para o verdadeiro
conhecimento, fazendo com que nossas atitudes sejam sensatas, consonantes e harmônicas
com a vontade de Deus.

3º – ELES OUVIRAM A VOZ DE DEUS ( 3.5-10)
Eles creram, se arrependeram e se converteram. Mesmo com a má vontade e relutância de Jonas,
porque aprouve a Deus alcançar aquele povo.
Vários milagres aconteceram na vida de Jonas para que ele proclamasse as palavras do Senhor
naquela cidade.
Que nada nos impeça de ouvir e proclamar o que Deus deseja, que a nossa atitude com o
próximo seja a de um discípulo de Cristo. Que o amor de Cristo tão logo nos impulsione a amar
ao próximo, se compadecer, ter misericórdia e jamais sermos alimentados pelo desejo de julgar o
próximo.
DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS - Líder certifique-se de que todos da sua célula
estejam sendo discipulados. Deixe os visitantes bem à vontade. Distribua tarefas a todos da
célula . Todos são importantes e necessários!

