
Jonas 1:1-17



Como está a sua casa? 

Você tem enfrentado lutas e 
tempestades na sua família?



ERROS DO PROFETA JONAS

1 - Jonas tentou obedecer a Deus à sua 
maneira. 
 Rm 5:19; I Sm 15:22

2- Jonas tentou ocultar-se da presença de 
Deus. 
  Sl 139; Hb 4:13



ERROS DO PROFETA JONAS

3- Jonas imaginava que distância e tempo 
apagam os atos de desobediência. 
 Gl 6:7

4- Jonas tentou colocar sua honra acima da 
honra de Deus. 
 Rm 12:2



GRANDES LIÇÕES PARA NOSSA VIDA

1 – Nenhuma pessoa jamais conseguirá fugir 
da presença de Deus.

“Os olhos do Senhor estão em todo lugar, 
contemplando os maus e os bons.”(Pv 15.3)



GRANDES LIÇÕES PARA NOSSA VIDA

2 – As tempestades não são para nos 
destruir, e sim para nos salvar.

“Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, 
nem se magoe com a sua repreensão, pois o 
Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo 
aquele a quem aceita como filho… Nenhuma 
disciplina parece ser motivo de alegria no 
momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, 
produz fruto de justiça e paz para aqueles que por 
ela foram exercitados.” (Hb 12.5,6 e 11)



GRANDES LIÇÕES PARA NOSSA VIDA

3 – Jogue fora da sua vida tudo aquilo que 
não agrada a Deus.

“Que, quanto ao trato passado, vos despojeis 
do velho homem, que se corrompe pelas 
concupiscências do engano; E vos renoveis 
no espírito da vossa mente; E vos revistais do 
novo homem, que segundo Deus é criado em 
verdadeira justiça e santidade.” (Ef 4.22-24)



CONCLUSÃO

“Por isso não desfalecemos; mas, ainda que o 
nosso homem exterior se corrompa, o interior, 
contudo, se renova de dia em dia. Porque a 
nossa leve e momentânea tribulação produz 
para nós um peso eterno de glória mui 
excelente; Não atentando nós nas coisas que 
se vêem, mas nas que não se vêem; porque 
as que se vêem são temporais, e as que não 
se vêem são eternas.” (II Co 4.16-18)



REFLEXÃO

Você está enfrentando alguma tempestade? 

Você está entendendo o propósito  
de Deus nisso? 

Você identifica alguma coisa na sua vida que 
não agrada a Deus e que precisa ser jogado 
fora?


