
2T2013 – Grandes Lições dos Profetas Menores 
6. Ansioso pra perdoar (Jonas)  

 
Material Bíblico: Jonas 1-4, Sl 139:1-12, Is 42:5, Ap 10:06, Mt 12:39-41, 2 Cr 36:15-17. 
 
Citações 

• Aquele que não consegue perdoar os outros destrói a ponte sobre a qual ele  
mesmo deve passar, pois todo homem tem necessidade de ser perdoado. Thomas 

Fuller 

• Você saberá que o perdão começou quando se lembrar daqueles que o 
machucaram e sentir poder para lhes  desejar o bem. Lewis B. Smedes 

• Perdoar é libertar  um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Lewis B. 

Smedes 

• Quando você perdoa, de maneira nenhuma  muda o passado - mas com certeza 
você  mudará o futuro. Bernard Meltzer 

• As pessoas perdoam na medida em que amam. François de La Rochefoucauld 

• Sem perdão, não há futuro. Desmond Tutu 

 
Perguntas 
 Por que Deus chamou Jonas? O que a história de Jonas revela? A mensagem de 
Jonas contem alguma promessa de perdão? O que aprendemos sobre  Deus e sobre nós 
mesmos a partir da experiência dos ninivitas? Como podemos alcançar uma atitude mais 
tolerante com os outros? É o perdão aquilo que mais desejamos de Deus? 
 
Resumo da Bíblia 
 A história do chamado de Jonas, de sua relutância,  de sua eventual conformidade 
e, em seguida,  de sua irritação por estar “sendo posto de lado por  Deus são 
dramaticamente relatadas no livro de Jonas 1-4. Toda a narrativa é a de um "anti-herói", 
envolvendo um profeta que não responde ao chamado de Deus corretamente, e  de uma 
cidade pagã que responde! É significativo também a demonstração de interesse e cuidado  
por parte de Deus para com aqueles que estão além das fronteiras de Israel.  As palavras 
de Davi no Salmo 139:1-12 nos lembram de que não há  lugar onde possamos ir em que 
Deus não existe, e que Ele sabe tudo sobre nós. Deus como criador e fonte da vida está 
revelado em Isaías 42:5 e Apocalipse 10:06.  O comentário de Jesus sobre Nínive (Mat. 
12:39-41) é muito importante, pois como ele mesmo diz,  Nínive arrependeu-se, mas as 
pessoas de sua época não o fizeram. 2 Cr 36:15-17 também relata que o povo de Deus 
rejeitou seus profetas e zombou deles. 
 
Comentário 
 O título desta lição refere-se a Jonas? Claro que não! Imaginem o jornal local em 
Nínive relatando as notícias  mais recentes . 
 

Profeta petulante prevê um Quase-Desastre 
“Preferiria morrer a passar tanta raiva”, afirma o Homem de Deus. O missionário 

continua esperando a destruição   
 



 "Eu estou com raiva o suficiente para morrer", diz o homem de Deus no local. 
Este missionário continua na esperança que Deus destrua "estes pagãos", mas agora 
parece que o desastre ameaçado passou. 
 "Ele me fez cuspir loucamente", diz Jonas Ben-Amitai, recuperando-se às 
margens do rio Tigre. "Faço tudo o que Deus me manda  e é assim que me paga. Ele 
apenas muda de idéia e não considera a razão. Eu gostaria de desistir dessa ideia absurda 
de ser profeta. Na verdade, estou tão decepcionado que preferiria morrer". 
 Ainda esperando a iminente destruição daqueles convertidos, Jonas, o  
missionário, está aguardando que a ira de Deus caia ... 
 Vez por outra ouvimos falar de um criminosos em fuga. Escapram da prisão, ou 
de uma van em trânsito, e de como tem, até agora, escapado das autoridades ... 
Homem em fuga ... "Não se aproxime deste homem. Ele está armado e é perigoso. Entre 
imediatamente em contato com a polícia em ...”  Normalmente, eles são rapidamente 
recapturados e condenados a um período ainda mais longo na cadeia. 
Às vezes, podemos sentir pena deles, caçados como animais selvagens, excluídos da 
sociedade, temidos por  todos.  
 Mas o fato estranho é que todos nós “estamos em fuga". Em fuga da verdade, do 
que sabemos ser certo. Fugindo do próprio Deus. 
 Não que Deus seja semelhante a um divino policial! Ele só quer ajudar. Mas o 
entendemos mal, e, às vezes, deliberadamente corremos para o outro lado. Fugimos de 
Deus, do único ser que realmente pode nos ajudar. Que ironia! 
 Ainda mais estranho é a história de um homem de Deus, que também fugiu de 
Deus. Veja como começa: Capítulo 1, v.1 a 3. Deus chama seu profeta. O homem de 
Deus! E, ao invés de ele dizer:  "Sim, eu vou fazer o que você diz, Deus", ele decide fugir 
e tomar um navio para Társis! 
 Se olharmos para todos os demais profetas do Antigo Testamento, mesmo que 
muitas vezes tivessem reservas a respeito de suas tarefas, faziam o que Deus lhes 
determinava. Isaías diz: "Aqui estou. Envie-me. "(Isaías 6:8). O jovem Samuel responde: 
"Aqui estou." Deus chama. O profeta responde. 
 Mas não este profeta! Ele tinha ideias diferentes! 
              E aí temos a história da tempestade no mar. Capítulo 1, v.4-17. Todos a bordo 
estavam ocupados tentando salvar suas vidas. Os marinheiros jogam ao mar tudo o que 
podem para aliviar o navio. Eles clamam a seus deuses para salvação. Todos estão 
desesperadamente  tentando salvar-se a si mesmos. Todos, exceto um. Veja o que Jonas 
faz!? Ele dorme! 
 Se ele fosse verdadeiramente um homem de Deus, estaria tão despreocupado em 
tal situação a ponto de dormir? Você pode imaginar o que os outros pensavam! Eles o 
acordaram  e pediram que ele rezasse também. E depois de lançar sortes, Jonas foi 
apontado como culpado. E ele lhes explica por que estão naquela confusão, por causa 
dele e de sua rejeição de Deus! 
 Então, ele lhes pede para jogá-lo ao mar. Mas esses bons e religiosos marinheiros 
não querem fazê-lo  e tentam remar para a costa. Mas o mar recrudesce  e assim eles 
finalmente tem de fazer o que diz Jonas, mesmo orando por perdão!  Marinheiros 
religiosos e bons e profeita desobediente e mau. Estranha inversão de papéis! 
 Capítulo 2. Debaixo de sua prisão submarina, Jonas reza para escapar. Ele não 
quer mais fugir de Deus. Ele quer correr para Deus e seguir os Seus caminhos mais uma 
vez. Dentro do ventre fedorento de um grande peixe, Jonas ora a Deus, sabendo que, por 
mais longe que ele corra, ou onde quer que ele vá, Deus ainda estará lá. 



 Capítulo 3. Então, agora Jonas faz o Deus lhe diz. Vai a Nínive levando a 
mensagem de Deus, de destruição iminente . Os ninivitas são inimigos (talvez seja essa a 
primeira razão pela qual Jonas não desejava ir para lá!). 
 Por mais incrível que possa parecer, os ninivitas se arrependem! Outro fato 
inesperado. Os israelitas ignoraram a palavra de Deus. Mas esses pagãos aceitaram e 
responderam a mensagem do juízo de Deus! Não admira que Jonas fora surpreendido. 
 Capítulo 4. Mais do que surpreso, Jonas ficou irritado. Ele não queria que eles se 
arrependessem. Agora  que era um homem de Deus novamente, queria ser visto como o 
grande herói. Fica com raiva de Deus, porque  os fatos o fazem parecer um falso profeta. 
Ele disse que preferia morrer! O Homem de Deus  ainda está  realmente em fuga, porque 
não entende o Seu verdadeiro caráter. 
 Então Deus envia-lhe a parábola da videira que morcha, para mostrar que, 
finalmente, Deus está no controle, e que Ele deve ser o único que escolhe. E Deus não 
escolhe fazer o bem?, pergunta ele. 
 Se você fosse Deus, como é você lidaria com Jonas? Este homem fujão, que 
somente responde a você  no último minuto? 
 Você está fugindo de Deus? Está tentando ficar longe dele? Você o ouve 
chamando-o e você não quer responder? Não deixe para responder no último minuto feito 
Jonas. Não espere até que você esteja em uma situação tão terrível. Não discuta com 
Deus. 
 Pelo contrário, aceite-o como o seu melhor e mais verdadeiro amigo, o seu guia e 
diretor, aquele que quer ajudá-lo até o fim -  uma vida eterna na presença de Deus. 
 
Comentários de Ellen White 
 O caso de Jonas foi colocado diante de mim. Deus ordenou-lhe para ir para 
Nínive e entregar a mensagem. Jonas obedeceu, e por três dias e noites o grito solene foi 
ouvido pelas ruas da cidade perversa: 'Passarão quarenta dias e Nínive será destruída. "A 
cidade era uma maravilha de riqueza e magnificência, mas o rei acreditou na advertência 
e ele e seu povo se humilharam diante do Senhor, jejuando e vestindo-se de saco. 
 O Deus misericordioso aceitou seu arrependimento e alongou os dias da sua 
liberdade. Ele deixou Sua ira e aguardou os frutos da humilhação de Nínive. Jonas, 
porém, temia ser chamado de falso profeta. Ele se queixou da compaixão de Deus em 
poupar as pessoas  que tinham sido alertadas  sobre sua destruição pela boca de um 
profeta.  Não podia suportar a ideia de parecer um enganador diante do povo. Ele deixou 
de ver a misericórdia de Deus para com a cidade arrependida, focando apenas em sua 
humilhação em ver sua profecia não cumprida. (Life Sketches of  James and EW  pg.203 
 É verdade, houve fracasso em relação ao esperado evento, mas mesmo isso não 
poderia abalar a sua fé na palavra de Deus. Quando Jonas proclamou nas ruas de Nínive 
que dentro de quarenta dias a cidade seria destruída, o Senhor aceitou a humilhação dos 
ninivitas e estendeu seu período de liberdade condicional; a mensagem de Jonas foi 
enviada por Deus, e Nínive foi  provada acordo com a  vontade de Deus.  De igual modo, 
Adventistas acreditavam que Deus os chamou a dar a advertência a respeito do juízo.  
Eles declararam que  foram testados os corações de todos os que os ouviram, e  ou foi 
despertado o amor pela volta do Senhor, ou foi suscitado um ódio mais ou menos 
perceptível, mas conhecido diante de Deus, pela  Sua vinda. Foi traçada uma linha,. . . de 
maneira que aqueles que examinaram seus próprios corações, sabiam de que lado teriam 
sido encontrados, tivesse o Senhor, então, já vindo... (Great Controversy pág.406) 



 Tivesse o profeta obedecido sem questionar, ele teria sido poupado de muitas 
experiências amargas e teria sido abundantemente abençoado. No entanto, mesmo na 
hora do desespero de Jonas o Senhor não o abandonou. PK {266} 
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