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Oração em Família

PROFETA JONAS (= POMBA) – 793 A.C.: O livro de Jonas 
conta uma parábola em que o profeta é o protagonista. 
Foi escrito quando o povo estava ainda se organizando 
após a volta do exílio. O contexto é de grande dificulda-
de refere à consciência de terem sido infiéis a Deus.  Por 
isso, procuraram outro caminho que será muito radical 
de total exclusão dos povos estrangeiros. No texto de Jo-
nas recebe destaque a cidade de Nínive, capital do Impé-
rio Assírio, que já havia caído, pela qual os israelitas nu-
triam grande inimizade por causa da maldade cometi-
da contra o povo de Deus. Para o israelita, o Império As-
sírio e a sua capital, Nínive, são símbolos de maldade e 
violência. O texto é uma reação ao pensamento de exclu-
são dos estrangeiros e, desta forma, ajuda a rever o rela-
cionamento de Israel com os outros povos. O livro de Jo-
nas proclama, sobretudo, o amor misericordioso de Deus 
a todos os povos.

1) Vinde, Espírito Santo...

2) LER: Jonas 3,1-4  
“A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amati: “Le-
vanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e anuncia contra ela 
que a sua maldade chegou até mim”. 3E Jonas levantou-se 
para fugir para Társis, para longe da face do Senhor. Ele des-
ceu a Jope e encontrou um navio que ia para Társis, pagou a 
passagem e embarcou para ir com eles para Társis, para lon-
ge da face do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um 
vento violento, e houve no mar uma grande tempestade, e o 
navio estava a ponto de naufragar. Os marinheiros tiveram 
medo e começaram a gritar cada qual para o seu deus. Lan-
çaram ao mar a carga para aliviar o navio. Jonas, porém, ha-
via descido para o fundo do navio, tinha se deitado e dormia 
profundamente. O comandante do navio aproximou-se dele e 
lhe disse: “Como podes dormir? Levanta-te, invoca o teu Deus! 
Talvez Deus se lembre de nós e não pereceremos”. E eles di-
ziam uns aos outros: “Vinde, lancemos sorte para saber por 
causa de quem nos acontece esta desgraça”. Eles lançaram 
sorte e a sorte caiu sobre Jonas. E lhe disseram então: “Conta-
-nos qual é a tua missão, donde vens, qual a tua terra, a que 
povo pertences”. Ele lhes disse: “Sou hebreu e venero o Senhor, 
o Deus do céu, que fez o mar e a terra”: Então os homens fo-
ram tomados por um grande temor e lhe disseram: “Que é isto 
que fizeste?” Pois os homens sabiam que ele fugia para longe 
da face do Senhor, porque lhes tinha contado. Eles lhe disse-
ram: “Que te faremos para que o mar se acalme em torno de 
nós?” Pois o mar se tornava cada vez mais tempestuoso. Jo-
nas lhes disse: “Tomai-me e lançai-me ao mar e o mar se acal-
mará em torno de vós, porque eu sei que por minha causa que 
esta grande tempestade se levantou contra vós”. Então os ho-
mens remaram para atingir a terra, mas não puderam, pois 
o mar se tornava cada vez mais tempestuoso contra eles. Eles 
invocaram então o Senhor e disseram: “Ah! Senhor, não que-
remos perecer por causa da vida deste homem! Mas não colo-
ques sobre nós o sangue inocente, pois tu agiste como quises-
te”. E tomaram Jonas e o lançaram ao mar e o mar cessou o 
seu furor. Os homens foram então tomados por um grande te-
mor para com o Senhor, ofereceram um sacrifício ao Senhor 
e fizeram votos. E o Senhor determinou que surgisse um peixe 
grande para engolir Jonas. Jonas permaneceu nas entranhas 

“Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade...” (Jn 65,17)
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Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa. do peixe três dias e três noites.

O que a Palavra diz em si? É Deus que fala para você. 
Ler lentamente e com atenção. Releia o texto. Procure ape-
nas guardar o texto na memória. Enquanto você lê, imagine 
a cena. Descubra os detalhes do texto. Conte o texto que leu.
+ Jonas recebeu uma missão de Deus.
+ Jonas fugiu de navio para Társis.
+ Durante a viagem apareceu uma grande tempestade.
+ Os marinheiros ficaram apavorados.
+ Perceberam que Jonas dormia tranquilamente.
+ Lançaram a sorte que caiu sobre Jonas, o qual explicou 
que estava fugindo da missão que o Senhor lhe confiara.
+ O próprio Jonas sugeriu que o lançassem o mar.
+ Os marinheiros tentaram voltar à terra, mas não con-
seguiam vencer o vento.
+ Jonas é jogado ao mar e é engolido por peixe 

3) MEDITAR: 
O que o texto diz para mim, para minha família? 
Colocar-se diante da Palavra como seu verdadeiro destinatá-
rio. Qual é a vontade de Deus para você segundo esta Palavra?
+ Deus chama Jonas para uma missão, mas ele procura 
fugir. Você já fugiu da missão a que Deus o chamou?
+ Diante do obstáculo da tempestade, os marinheiros, 
pagãos, se põem a rezar enquanto Jonas, profeta e reli-
gioso, não se preocupa com a situação. Quando os mari-
nheiros descobrem que o problema é Jonas, este os acon-
selha a jogá-lo no mar, enquanto aqueles tentaram vol-
tar à terra para salvá-lo, pois não queriam fazer-lhe mal. 
Reflita quantas vezes você já julgou alguma pessoa so-
mente pela aparência? 

4) ORAÇÃO: 
O que a Palavra me faz dizer a Deus?
A partir desta Palavra lida, falar, responder a Deus fazendo 
orações que podem ser: louvor, agradecimento, súplica, pedi-
do de perdão... Deixe Deus ouvir o que está em seu coração de-
pois de ter ouvido e meditado a Palavra.
+ Peça a graça e a luz do Espírito Santo para acolher e vi-
ver a missão a que Deus o chamou.
+ Peça a Deus para que diante de situações difíceis você 
não se coloque como juiz, mas procure ver o bem nas 
pessoas e nem as julgue pelas aparências.

5) CONTEMPLAÇÃO: 
O que a Palavra me faz contemplar?
Ver com os olhos de Deus. Neste momento, não digo nenhuma 
palavra, há só silêncio. Contemplo este caminho que Deus pro-
põe pela sua Palavra. Contemplo a minha vida a partir des-
ta Palavra. O que minha vida muda a partir da vivência desta 
mensagem? Qual compromisso que devo assumir?

6) REZAR REZAR A ORAÇÃO DO LIVRO DE JONAS 2,2-10: “De 
minha angústia clamei ao Senhor...”  

Rezou conosco?  
Clique aqui: http://bit.ly/ObrigadoArquiFloripa
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