
 
 

Roteiro para as células a partir de 02 de junho de 2019 

 

O cristão e o propósito  -  Jn 1:3-4. 

 

Introdução: A Igreja de Jesus pode ser comparada a uma grande embarcação que 

conduz e protege pessoas. 

 

A embarcação do profeta Jonas  

- Jonas estava em uma embarcação, mas, saiu do propósito e tratou de ficar no seu 

canto, de forma a não incomodar ninguém, como muitos fazem, apesar disso, mas Deus 

tinha um propósito definido para ele e pelo fato de estar fora do propósito houveram 

grandes prejuízos. 

 

Analisemos a embarcação que levava a Noé. 

- A embarcação de Noé, cumpria um propósito e todos que entraram nela foram salvos 

sem qualquer contratempo.  

- A segurança foi ferida na embarcação de Jonas, pois ele estava fora do proposito o que 

prova que o nosso êxito não está na nossa estrutura religiosa, mas, em estar seguindo 

dentro do propósito. 

 

Jonas morreria seguindo fora do propósito, mas, voltou ao propósito e não morreu. 

- Davi foi alguém que viveu dentro dos propósitos de Deus e tinha convicção de estar 

seguro e certa vez ele disse a Abiatar o sacerdote,  que estava sendo perseguido 

injustamente para ser morto: “Fica comigo, pois tenho segurança” - I Sm 22:23 

- Andar com pessoas abençoadas e no propósito, proporciona segurança.  

- Um cristão dentro do propósito de Deus é imortal até que cumpra o seu tempo.  

 

O principal propósito das embarcações, tanto a de Noé, como a que levava Jonas, 

era salvar pessoas da condenação. 

- Jonas, todavia, não se importou e intentou traçar sua própria rota. 

- O propósito de Deus para o cristão, não é apenas que esse viva de forma ordeira. 

- A fé em Jesus, não tem apenas a função de manutenção na vida do cristão como: 

“Ser curado, liberto, prospero”, etc. Mas, Deus conta comigo e contigo, para nos 

importarmos com pessoas. 

- Muitos na Igreja querem apena “viver quietinho e não pecar”, mas, a Igreja tem um 

chamado de atuar no mundo como sal, como luz. 

- Deus não nos vai tirar do mundo, pois o mundo é o contexto onde daremos testemunho 

das verdades que temos recebido, glorificando assim a Deus. 

 

O cristão precisa entender sobre o chamado de se cumprir o propósito.  

- Como igreja entraremos em muitos lugares, nas universidades, por exemplo. 

- Estar em uma universidade é um exemplo desafiador  para se cumprir o propósito de 

ser sal e luz, pois muitos que entram lá se contaminam e deixam a fé. 



- As universidades, especialmente as publicas, intentam forjar conceitos na mente dos 

acadêmicos. 

- Façam a faculdade, mas, não se empolguem com as ideias daqueles pensadores, pois 

no final, quem vai nos curar, perdoar e salvar será o Senhor.   

 

- Estude sim, se prepare sim, mas, não perca o teu coração. 

- Sejamos como aquela velhinha que quando questionada como poderia acreditar que 

um peixe teria engolido a Jonas, respondeu: 

“Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu o peixe eu acreditaria”. 

 

A Igreja de Jesus é sim o melhor ambiente da Terra. 

- Sabemos que é no ambiente de comunhão que Deus ordena as bênçãos – Sl 133:1-3. 

- Mas, cuidemos para não nos acomodar dentro da Igreja e sairmos do propósito. 

- Cristo não apenas nos chamou para estar com Ele, mas, nos nomeou para que 

venhamos a dar frutos – [ Jo 15:16]. 

 

Textos Bíblicos 

 
 

Jonas 1:3-4 

3  Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do SENHOR para Társis. E 

descendo a Jope, achou um navio que ia para Társis; pagou, pois, a sua passagem, e 

desceu para dentro dele, para ir com eles para Társis, para longe da presença do 

SENHOR. 

4  Mas o SENHOR mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte 

tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. 

 

I Samuel 22:23 

Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, 

pois estarás salvo comigo. 

 

Salmos 133:1-3 

OH! quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união... Porque ali o SENHOR 

ordena a bênção e a vida para sempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


