
 

 

ASSUNTO DA SEMANA: CUIDADO COM OS SENTIMENTOS QUE DESTROEM 
A ALMA 

Curitiba, 19 de maio de 2019 

 

Objetivo do encontro: refletir sobre o efeito dos sentimentos e ressentimentos guardados 

e seu efeito na distorção em nossa percepção da realidade. 

Para o líder: Nunca aprendemos ouvir o suficiente. Novas ideias e conceitos devem ser 

ouvidos com bocas fechadas e mentes abertas. Não significa que obrigatoriamente 

todas ideias devam ser implantadas, mas, como no garimpo de diamantes, a pedra 

preciosa é encontrada no meio do cascalho. Se todo cascalho for descartado, joga-se 

fora também o diamante. Além disso, ouvir outra pessoa com consideração é uma 

demonstração de amor e respeito. 

Atenção: Domingo que vem, iniciaremos a última rodada do Curso de Liderança de Células 

deste semestre. Mobilize sua célula e traga todos! Quando todos conhecem a visão, fica 

mais fácil ir em direção aos objetivos! Domingo, 26/05, 10:45, no 4º andar da PIB. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Dinâmica: "Como você se vê?" 
Materiais: um chapéu e um espelho ou uma caixinha com espelho. 
O espelho deve estar colado no fundo do chapéu ou na tampa da caixinha. 
Procedimento: O líder escolhe uma pessoa do grupo e pergunta o que ela vê sem dizer o nome da 
pessoa. Pode ser feito em qualquer tamanho de grupo e o animador deve fingir que trocou a foto do 
chapéu antes de chamar o próximo participante. Ao final, o líder deve provocar para que as pessoas 
digam como se sentiram falando da pessoa importante que estava na imagem. 
 

20 MINUTOS 

1. Leia: Salmo 108  

2. Orem louvando e agradecendo a Deus por sua misericórdia! 

3. Você pode escolher músicas que o seu grupo conheça dentro do tema. 

Sugestões: 1) Ele é exaltado... 2) Luz do Mundo...(vim para adorar-te).  



RESUMO DA MENSAGEM : Pr. Paschoal Piragine Jr .  

CUIDADO COM OS SENTIMENTOS QUE DESTROEM A ALMA  

Texto: Jonas 4 

 

INTRODUÇÃO  

Porquê Jonas fugiu do Senhor? Por causa da raiva e ira guardados em seu coração que o 

estavam consumindo. Quais são os danos causados pela ira guardada em nossos 

corações? 

I QUANDO IRADOS PERDEMOS O SENSO DE DIREÇÃO.                                              
Jonas 4:1-4. Isso é um processo. Inicialmente a ira de Jonas foi voltada contra a 
injustiça e a violência sofrida pelo seu povo através das mãos dos ninivitas. Mas a 
ira é um fogo consumidor que avança de acordo com o sentido dos ventos que 
batem sobre a nossa alma. Por isso quando o Senhor o convocou para ir a Nínive 
proclamar o seu juízo, conhecendo a misericórdia de Deus e o propósito da 
pregação (4.2) ele se ira com Deus e decide fazer exatamente o oposto do que 
Deus mandou. 

II QUANDO IRADOS PERDEMOS O NOSSO SENSO DE PROPÓSITO                                
Jonas perdeu o senso de propósito de sua vida quando permitiu a ira tomar conta de sua 
vida. Tornou-se um fugitivo de Deus.  

III QUANDO IRADOS PERDEMOS O NOSSO SENSO DE VALOR                              
A palavra hebraica usada aqui para ira ou furor, tem sua raiz baseada na ideia de 
arder em fogo. 

IV QUANDO IRADOS PERDEMOS A RAZÃO Quando Deus questiona Jonas sobre 
a razão de sua fúria, ele despejou a sua raiva novamente em Deus e afirmou com 
todas as letras que ele tinha razão.                                                                                                                     
A ira nos faz perder a perspectiva do todo. Só enxergamos o nosso ponto de vista. 
Não há limites para as nossas ações. Jonas não voltou para casa nem para sua 
missão de profeta de Deus. Estava esperando para ver o que Deus faria com aquela 
cidade, mesmo quando Deus já havia dito que perdoaria Nínive. Era uma esperança 
sádica, que não havia cessado, a de ver o mal acontecer com o povo daquela 
cidade. Perdera o sentido de sua missão: levar a paz e a restauração de Deus pela 
pregação do arrependimento.  

V QUANDO INFECTADOS PELA IRA CORREMOS O PERIGO DE RECAÍDAS 
Esta foi a razão porque Paulo nos ensinou a não deixar o sol se pôr sobre a nossa 
ira. A única pessoa que pode manter a nossa estabilidade emocional e espiritual é o 
Senhor de nossas vidas. É na presença do Senhor, com o nosso senso de devoção 
renovados, que teremos sempre o propósito, direção, valor e razão provenientes do 
Espírito Santo, restauradas todos os dias.                                                                                                                                      
Ainda que a jornada da fé tenha marcos específicos, como o dia em que nos 
entregamos a Ele, ela demanda uma nova entrega todos os dias, uma busca de 
unção de sabedoria e direção do Senhor constantes, uma santificação crescente, 
um santo enchimento do Espírito que nos leve a buscar a medida da estatura de 
Cristo. 

Hoje o Senhor o convida a aprender dele as suas razões. Você quer? 



 

35 MINUTOS  

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

a) Qual a diferença entre uma justa indignação e a ira permanente? 

 

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) O que acontece quando estamos irados, magoados, furiosos, cheios de calor que 

consome nossa alma?  

b) O que acontece quando nos deixamos consumir pelas emoções destrutivas? 

 

3– Checagem 

 a) Como aprender a deixar as nossas causas nas mãos do Senhor e abrir o nosso 

coração para a sua misericórdia? 

 b) Na bússola de sua vida, você está indo em qual direção? Dos sentimentos 

nocivos, ou dos propósitos de Deus? O Senhor ainda é o seu Norte? 

 

 

15 MINUTOS  

 

Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Nesta semana, indo por 

onde forem, aproveitem para falar das boas novas de Jesus para alguém. Orem para que 

Deus revele qual a pessoa a quem poderão falar. Ore por essa pessoa. 

 

10 MINUTOS 

Orem incessantemente pelas pessoas que estão longe do Senhor; orem uns pelos outros; 

orem também pelo culto na Arena, dia 27/07! 

 



 


