
                     Estudo de Célula – Semana de 15 a 21/11/20 
 

SÉRIE – “Uma conversa com os profetas” 
 

 

Estamos na nona lição da nossa série “uma conversa com os profetas”. Hoje aprenderemos com o profeta Jonas. 
Jonas era filho de Amitai, morava em uma pequena aldeia chamada Gate-Hefer na terra de Zebulom da Galiléia. 
O livro de Jonas conta a história da chamada do profeta para ir à Nínive, e sua atitude quanto ao mandado divino.  
 
 

9º ESTUDO: A VOZ QUE CLAMA 
 

OBJETIVO: Estimular o grupo a desenvolver um relacionamento íntimo e intencional com Deus através da oração. 
 

BASE BÍBLICA: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu; do ventre do abismo, gritei, e tu me 
ouviste a voz. Jonas 2.2 

 

COMPARTILHAMENTO:  
Jonas foi chamado por Deus, para advertir a Nínive sobre o juízo divino que estava prestes a se abater sobre ela em 
consequência de seus muitos pecados. Nínive era a capital da Assíria, uma nação perversa, cruel e imoral. Israel 
considerava os Assírios uma grande ameaça à sua sobrevivência. Jonas fugiu da presença do Senhor dirigindo-se 
para Társis, e recusando-se a entregar a mensagem de Deus a Nínive, porque receava que os seus habitantes se 
arrependessem, e Deus os livrasse do juízo. O profeta não queria que o Senhor tivesse misericórdia e compaixão 
da Assíria. Jonas havia esquecido que o propósito supremo de Deus para com o povo de Israel era que este fosse 
uma benção para todos os outros povos, e os levassem ao conhecimento de Deus. 
 

Foi fugindo do chamado de Deus que Jonas se viu dentro de um grande peixe em um mar revolto diante de uma 
tempestade, e mesmo estando em uma situação extremamente desfavorável ele decide orar ao Senhor. É lindo 
perceber que mesmo tentando fugir de Deus e de sua vontade Jonas é para nós uma prova que o Senhor continua 
perto e acessível dos que o buscam de todo coração, mostrando estar sempre a uma oração de distância! 
 

1- REFLETINDO NA EXPERIÊNCIA DE JONAS, O QUE VOCÊ PODE APRENDER ACERCA DA ORAÇÃO? 
 

A base bíblica nos apresenta dois resultados produzidos pela angústia do profeta: “Clamor” e “Grito”. Deus 
sabe de todas as coisas, mas Ele quer nos ouvir. Aprendemos com Jonas que, em todo tempo, precisamos: 
 

 FAZER DO NOSSO LUGAR UM LUGAR DE ORAÇÃO – JONAS 2.1 “Lá de dentro do peixe, Jonas orou 
ao Senhor, ao seu Deus”.   Por pior que seja a atmosfera do ambiente que estamos inseridos, seja na 
vizinhança, no trabalho, na escola, em nossa casa, em nosso bairro, etc, a atmosfera pode ser transformada 
em um ambiente de respostas de Deus, quando decidimos fazer do nosso lugar um lugar de oração. 
Este é o conselho do apóstolo Paulo para nós em Efésios 6.18 “Orem no Espírito em todas as ocasiões, 
com toda oração e súplica”.  
  

 ESTAR ATENTO A RESPOSTA DE DEUS – JONAS 2.10 “Falou pois, o Senhor ao peixe...” Quantas 
vezes somos levados a idealizar a forma como Deus deve responder a nossa oração? Entretanto percebemos 
que, na maioria das vezes, Deus em sua multiforme sabedoria e graça, nem sempre nos responde da forma 
que queremos, mas sempre fazendo o que de fato precisamos. É natural pensar que os que levantam a sua 
voz em oração desejam ouvir a Deus e ser respondidos pelo Senhor. Todavia o texto nos mostra uma 
realidade diferente da realidade esperada. Foi Jonas quem clamou e foi o peixe que ouviu a voz de Deus! Por 
isso não pare de clamar mesmo quando aparentemente não existem respostas a nossa oração. Quem sabe 
Deus já esteja falando com o peixe... Você precisa estar atento aos movimentos que sua vida ganha enquanto 
você clama, pois enquanto Jonas orava o peixe se movia em obediência a voz de Deus. 

 

 

 PREPARAR-NOS PARA VIVER O INEXPLICÁVEL - JONAS 2.10 “Falou pois, o Senhor ao peixe, e este 
vomitou a Jonas na terra.” De repente Jonas se vê em terra firme de novo, e precisa pensar muito bem na 
resposta que vai dar as pessoas daquele lugar quando perguntado: “De onde você veio? Como chegou até 
aqui?” Existem milagres e experiências sobrenaturais para vivermos em Deus quando nos dedicamos a uma 
vida de oração. Milagres que não podem ser explicados de forma natural, mas podem ser vividos em nosso 
dia-a-dia. A oração permitiu Jonas entrar na terra que antes ele rejeitava, as palavras liberadas no secreto de 
um peixe produziram a Jonas um ambiente de cuidado e proteção. Podemos viver isso hoje! 

 

2- O lugar mais seguro para estarmos é no centro da vontade de Deus! Jonas percebeu isso quando vivenciou 
nas entranhas da morte a angústia do resultado de tentar fugir da voz de Deus. VOCÊ TEM VIVIDO NO 
CENTRO DA VONTADE DE DEUS, OU TEM TENTADO FUGIR DE SUA VOZ? 
 

 PARA CONTINUAR PENSANDO: Podemos fazer dos lugares que estamos inseridos um ambiente de oração, 
orando em todo tempo e experimentando respostas de Deus mesmo em ambientes de morte, angústia e sofrimento. 
Apliquemos essa verdade em nossa vida hoje! 


