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“Bênção, de uma maneira geral, é uma expressão proferida oralmente constituindo de um desejo benigno para uma
pessoa, grupo ou mesmo uma instituição, que pressupõe
um efeito no mundo espiritual, de modo a afetar o mundo
físico, fazendo com que o desejo se cumpra. No hebraico,
a palavra bênção (berekhah) vem de uma raiz (barakeh,
beirakheh) que significa ajoelhar, abençoar, exaltar, agradecer, felicitar, saudar. Tanto no hebraico quanto no grego
(eulogia) apresenta um sentido de concessão de alguma
coisa material. Todavia, a forma grega acrescenta ainda
os bens espirituais. Nos dicionários, consta como ação de
benzer, favor divino, graça.” (Wikipédia)

21 de junho de 2015

A bênção do
SENHOR
enriquece,
e, com ela,
ele não traz
desgosto.
Pv 10:22

Deus não promete que o processo estará livre de dificuldades e dor,
mas que o resultado final fará que sua glória se manifeste
e sirva para o benefício da pessoa.
Muitas vezes, confundimos a bênção de Deus com o simples sucesso
ou a falta de dificuldades. O maior questionamento que fazemos é: por
que temos problemas, se amamos o Senhor, se lutamos por viver em
seus caminhos e oramos insistentemente dia e noite?
Existe um movimento religioso que nos fez acreditar que nada de ruim
pode acontecer na vida de quem ama Deus e cumpre a sua vontade.
Abusa-se da Palavra de Deus e se utilizam frases como “O sangue de
Cristo tem poder” para pensar que, de maneira mágica, tal frase protegerá a pessoa contra tudo aquilo que costuma acontecer ao ser humano.
Bênção e êxito não estão emparentados. Se tivéssemos de identificar os
dois termos, então deveríamos concluir que Jesus não foi abençoado por
Deus, já que sua obra foi um aparente fracasso aos olhos do mundo. E os
que amam Deus também ficam doentes, têm dificuldades e morrem, mas
não podemos afirmar que, por isso, não são abençoados pelo Senhor.
A bênção é entendida mais como o acompanhamento que Deus oferece
para que, em meio às tempestades, o barco da nossa vida chegue a porto
seguro. É a certeza de que, ainda que o caminho possa ser tortuoso e cheio
de obstáculos, ainda assim, aquele que ama a Deus e cumpre seus mandamentos, quando empreender algo, terá um bom final (cf. Salmo 1).

Leitura Bíblica: Jonas 1.1-17
e 3.1-10
O livro de Jonas retrata Nínive
como uma cidade cruel, pecadora, que ultrapassou todos os
limites de violência e maldade
e, por isso mesmo, Deus decide destruí-la. Antes de fazê-lo,
Ele envia seu profeta Jonas
para alertar a cidade e dar-lhes
a chance do arrependimento.
Mas Jonas não queria ir para
Nínive e recusa-se a pregar naquela cidade, talvez por causa
dos perigos envolvidos ou talvez porque não queria mesmo
que aquela cidade recebesse a
misericórdia de Deus. Ele então decide fugir da presença do
Senhor e, ao invés de dirigir-se
para Nínive, foge para a cidade
de Társis.

Deus queria a transformação daquela cidade, mas
Jonas não entendeu isso,
ou não desejava isso e fugiu da presença de Deus.
Mas como lemos no capitulo 3, após quase morrer
engolido por um peixe,
Jonas acaba indo para Nínive, prega a mensagem de
Deus e todo o povo se arrepende, se humilha, clama
por perdão e, incrivelmente, Deus os perdoa e desiste

de destruí-los. Há uma completa transformação da cidade. Leia o que o texto nos conta:
Jonas 3:5-10. Desta história incrível, quando uma cidade inteira que se arrepende,
abandona seus maus caminhos e é transformada, podemos aprender muitas lições
importantíssimas:
1. Não dá para separar a transformação de
Nínive da transformação do próprio Jonas.
Só houve transformação na cidade depois
que Jonas foi radicalmente mudado. No
ventre do peixe ele orou, se arrependeu,
mudou seu coração e sua atitude, e quando foi para Nínive, sua mensagem teve uma
repercussão sobrenatural. Todos se converteram. A população deixou o pecado do
roubo, da prostituição, da violência, e se
voltou para Deus. Tudo isso como resultado
do temor de Deus que veio sobre eles pelo
testemunho de Jonas. Ficam as lições:
a. A mudança da nossa vida é o nosso
maior testemunho.
b. Não podemos pregar aquilo que não
vivemos. Nossa maior pregação é 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.
d. Deus nos alcançou e está nos transformando porque deseja o nosso bem e porque quer nos usar para mudar o mundo.
e. A cidade muda quando seus habitantes
experimentam uma conversão genuína.

Vamos mudar o mundo levando a mensagem do Evangelho que Deus nos confiou.
Só a conversão a Cristo transforma o coração e as atitudes das pessoas.
2. Ao fugir de Nínive, Jonas estava se esquecendo de que o melhor lugar do mundo é o
centro da vontade de Deus. Ele vai para o lugar
oposto à vontade de Deus e se depara com uma
enorme tempestade. Isto nos ensina que quando saímos da vontade de Deus, nossa vida se
torna um inferno. O verso 4 afirma claramente
que o Senhor fez soprar um vento contrário. A
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 Sua vontade.
3. Aprendemos também que obediência a
Deus não é fazer apenas o que desejamos fazer. Obediência é fazer o que nós temos que
fazer! No fundo, Jonas tinha uma enorme resistência de fazer o que devia fazer porque os
ninivitas eram muito maus, conhecidos por
sua crueldade. Tudo porque Jonas não entendia que nós não precisamos gostar das pessoas
para poder amá-las. Na história do Bom Samaritano em Lucas 10.25-37, fica claro que, humanamente falando, o samaritano não tinha
nenhum motivo ou vontade de parar e ajudar
o judeu ali caído, porque ele era um inimigo
natural. Mas decide parar porque entendia
que as pessoas são mais importantes que qualquer coisa neste mundo e que amar ao próximo é a vontade de Deus.
4. Jonas e Nínive são dois testemunhos de
que sempre é possível se arrepender e começar de novo. Jonas se arrependeu, mudou de
atitude e foi grandemente usado por Deus. A

cidade cruel e condenada
foi 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. O arrependimento de Nínive é um exemplo
do que Deus pode fazer
através de nós neste mundo
tão necessitado e perdido.
Quando Nínive se arrepende, isto é um sinal de que
tudo é possível. Deus pode
restaurar uma família, uma
cidade ou até uma nação inteira. Há uma esperança!

CONCLUSÃO:

1. Verdadeiros discípulos
de Jesus são chamados a
pregarem o evangelho e
podem, pelo seu testemunho, transformar o mundo.
2. A melhor escolha que
podemos fazer é viver a
nossa vida no centro da
vontade de Deus.
3. Obediência à vontade
de Deus é a grande evidência de que somos discípulos de Jesus.

DESAFIO:

Cada membro da Célula
deve participar da Evangelização nos semáforos ao
redor do Templo de nossa
Igreja.

Blitz de Evangelização

Toda a nossa igreja estará mobilizada para
a Blitz de Evangelização nos semáforos em
volta de nosso templo, na região do Palmares, neste sábado, dia 27. Todas as células
vão participar. Nós distribuiremos literatura
e um brinde para todos os motoristas e pedestres. Cada Líder deve mobilizar seu grupo e fazer um dia de Jejum e Oração.
O que temos estudado nestes dias têm nos
empenhado a um compromisso maior com o
nosso Cristo e com a Sua Obra. Vamos todos
trabalhar num esforço coletivo pela salvação de muitas vidas preciosas. Que o nome
do SENHOR seja glorificado sempre.

Programa da Semana
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Sábado
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