
 

 

 
Hoje em nosso GF vamos aprender que 

além de sermos chamados para SEGUIR, fomos 

também chamados para TRANSFORMAR O 

MUNDO. Que extraordinário hein!? 

E primeiramente, como forma de 

transformarmos o mundo, precisamos entender 

claramente qual é a missão da nossa Igreja, já que 

cada GF é a extensão da igreja. Vejamos: 

“Conquistar a nossa geração para Cristo, 

batizando, discipulando, ensinando e enviando”. 

Observe que trabalhamos 5 diretrizes chaves: 

conquistar, batizar, discipular, ensinar e enviar. 

Como seguidores de Jesus Cristo, fomos 

chamados para conquistar a nossa geração para 

Ele, ou seja, nós fomos e somos chamados para 

transformar o mundo por meio do amor do nosso 

Deus, nosso Criador. 

E para vermos de forma clara esse poder, 

temos que efetuar a leitura bíblica de Jonas 1: 1-

17 e Jonas 3:1-10 

Desta história incrível, quando uma cidade 

inteira que se arrependeu, abandonando seus maus 

caminhos e foi transformada, podemos aprender 

muitas lições formidáveis: 

 

1. A transformação de Nínive está 

atrelada a transformação do próprio Jonas: 

vimos que só houve transformação na cidade 

depois que Jonas foi transformado radicalmente. 

Foi dentro de um ventre de um peixe que ele orou, 

arrependeu, mudou seu coração e deixou ser 

conduzido pela direção de Deus. E como 

resultado: todos se converteram. 

Assim precisamos aprender algumas lições 

em nosso GF: 

a. A mudança da nossa vida é o nosso maior 

testemunho. Ouse mudar para os caminhos do 

Senhor Jesus. Ouça e obedeça o que Ele tem lhe 

falado. 

b. Não podemos pregar aquilo que não 

vivemos. Nossa maior pregação deve ser a nossa 

vida transformada. 

c. A transformação do mundo começa com 

nossa própria mudança. Gente que não muda após 

conhecer a Cristo não gera frutos. Mude hoje! 

Decida ser diferente! Decida servir ao Reino de 

Deus com excelência! 

 

 

 

d. Deus nos alcançou e está nos 

transformando porque deseja o nosso bem e 

porque quer nos usar para mudar o mundo. 

Vamos transformar o mundo levando a 

mensagem que Deus nos confiou e dizendo que só 

Jesus cura, liberta, salva e que Ele voltará. 

 

2. Por um momento Jonas esqueceu que o 

melhor lugar do mundo para se estar é o centro 

da vontade de Deus: ao fugir de Nínive, Jonas vai 

para o lugar oposto à vontade de Deus e se depara 

com uma enorme tempestade. Essa lição é tão 

importante, pois nos ensina que quando deixamos 

ou saímos da vontade de Deus, nossa vida vira 

realmente de cabeça para baixo. 

Tenha certeza de uma coisa: a sua vida 

nunca vai funcionar fora da vontade de Deus. 

Quanta perda irrecuperável Jonas e os marinheiros 

tiveram por causa da desobediência! Isso sempre 

acontece quando escolhemos seguir na direção 

contraria à vontade de Deus. 

 

3. Jonas também nos ensina que 

obediência a Deus não é fazer apenas o que 

desejamos fazer, mas sim o que nós temos que 

fazer: lá no fundo do coração de Jonas, ele tinha 

uma grande resistência de fazer o que devia fazer 

porque os ninivitas eram muito maus. E esse 

sentimento era tudo porque Jonas não entendia que 

nós não precisamos gostar das pessoas para poder 

amá-las. 

Por mais duro que seja obedecer à vontade 

de Deus, devemos obedecer! 

 

4. Por fim, Jonas e Nínive nos mostra que 

sempre é possível se arrepender e começar de 

novo: Jonas se arrependeu, transformou sua 

atitude e foi grandemente usado por Deus. A 

cidade antes cruel agora havia sido restaurada. 

Quando nos arrependemos e nos 

humilhamos com sinceridade diante de Deus, Ele 

verá a nossa atitude e sempre nos dará uma nova 

chance, um recomeço. 

Conclusão: CREIA - Deus pode restaurar 

uma família, uma cidade ou até uma nação inteira. 

Há uma esperança! Siga a Deus e viva sempre no 

centro da vontade Dele (obediência). 

              
           
 

   Semana de 27 de Agosto à 

    02 de Setembro de 2018. 
                  

SÉRIE CHAMADO 

                                                                                                       

Palavra 2 – SOMOS CHAMADOS PARA TRANSFORMAR O MUNDO! 

Versículo da semana: 
“Assim que, se alguém está em Cristo, 

nova criatura é; as coisas velhas já passaram; 

 eis que tudo se fez novo”.  

2 Coríntios 5:17(ACF) 


