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Lição 5: JONAS 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Qual é o Pensamento central do livro? 
“Eu sou o Deus das______________ e ao Senhor____________________________________. 
 
 Quem confirmou a veracidade do grande peixe que engoliu Jonas, relatado em Mt.12:39 a 41? 
_____________________________________________________________________________. 
 
Como este livro pode ser considerado? _____________________________________________. 
 
Segundo Jn.3:4 a 7, qual foi a fala, a mensagem que Jonas pregou aos Assírios? 
_____________________________________________________________________________. 
 
Segundo Jn.3: 5 e 10, qual foi o resultado da pregação de Jonas? 
_____________________________________________________________________________ 
 
Segundo Jn.3:10 e 4:1, qual foi a atitude ou o Jonas esperou que Deus fizesse aos Assírios? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
 
Segundo Atos 10:34 a 36, o que os judeus eram, em relação a Deus e o que este  Deus JAMAIS 
FAZ?_________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
 

Jonas pode ser comparado a um “Profeta ATLETA”: 

Cap. 1: Jonas_________________________________________. 

Cap. 2: Jonas corre____________________________________. 

Cap. 3: Jonas_________________ _________________de Deus. 

Cap. 4: Jonas ________________________________________.        

 
INTERESSANTE:  
O mesmo Deus que viu o pecado, deu aos ninivitas o arrependimento. 
O mesmo Deus_______________________, provocou a tempestade. 
O mesmo Deus que fala ao profeta Jonas, falou também ao grande peixe. 
O mesmo Deus que deu a Jonas, as diretrizes do que ele deveria fazer, deu ordens a um verme 
e este verme escuta e ___________________________________:Jn.4:6 e 7. 
 
Graças a Deus, o resultado da obra de Deus não depende de mim. Deus faz a obra com você, 
sem você e APESAR DE VOCÊ.  
Não importa quão longe você foi; não importa a desobediência, o nosso Deus é um Deus 
perdoador, que flui em amor, pelo pecador. Seu Braço não encurtou, nem o Seu poder diminuiu.  
Para Deus agir..., nunca é tarde demais. 
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Lição 6: MIQUÉIAS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Versículo CHAVE: COMPLETE: 

“..., e tu, Belém Efrata, pequena demais entre todas as_________________, de ti sairá Aquele 

que_____________________, cujas origens estão lançadas desde os dias da eternidade”. 

Mq.5:2.  

BELÉM:___________________________.  

EFRATA: __________________________.   

 

Os Assírios “importaram” povos dominados por eles, para ocuparem aquele espaço, antes de 

Israel. Esta MISTURA deu origem a quem? _____________________________. 

 

O povo de Israel sempre achou que o Templo de Salomão, a arca os BLINDARIA, dando-lhes 

segurança contra qualquer castigo ou ação divina.  

 

Confiavam mais no Templo, do que no ______________ do Templo.  

 

Segundo Miquéias 3: 4 e 5, o que Deus faria, se eles o chamassem?  

_____________________________________________________________________________. 

 

Segundo II Crôn.7:14, como é o perdão de Deus? _____________________________________. 

 

Segundo Mq.1:9:  o povo estava Cheio de feridas incuráveis. 

 

O que significa o meu relacionamento HORIZONTAL? _________________________. O que 

acontece, se este meu relacionamento estiver corrompido? 

 

Estará corrompido, então, pela falta do meu relacionamento___________, (eu e Deus).  

Não há nada que descreva a grandeza de Deus.  

Não há como esquadrinhá-lo ou medi-lo.  

 

E para provar que me ama e perdoa verdadeiramente, o que Ele diz que faz com os meus pecados 

todos, em Miq.7:19? “...Tornará a ter compaixão de nós e lançará TODAS AS NOSSAS 

INIQUIDADES E TODOS OS NOSSOS PECADOS, NAS_______________________” ... e ainda:  

Ele coloca uma placa ali de: “proibido pescar”.  Jer. 31:34, Isa. 43:25, Heb. 8:12.  

   

 

AVALIAÇÃO 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada.  
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria para marcar dia e hora 
da segunda chamada que deverá ser feita na semana seguinte à prova. Caso não seja feita a segunda chamada o 
aluno ficará com zero na prova. 
- A nota final do aluno será postada no site na pasta do SENIB. Média para aprovação no SENIB: 6,0. 
 

- Valor do teste desta matéria: 6,0 
- Leitura dos 12 Profetas Menores: 3,0 

- Apostilas preenchidas: 1,0 
- NOTA FINAL DO ALUNO: ..................... 

 
      

 


