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

PROFETA JONAS: O nome Jonas, filho de Amati, está
presente no segundo livro dos Reis (2Rs 14,25). Esta é a
origem do nome do livro do profeta Jonas que procura
levar Israel a refletir acerca do seu relacionamento de
rejeição e exclusão dos outros povos. O livro de Jonas
convida a um olhar e a um agir a partir da atitude misericordiosa de Deus.
1) Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra.
Oremos: Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém
2) LER: Jonas 3,1-4
“A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas uma segunda vez:
“Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e anuncia-lhe a
mensagem que eu te disser”. 3Jonas levantou-se e foi a Nínive, conforme a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade
muito grande, de três dias de marcha. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia. Pregou então, dizendo:
“Ainda quarenta dias, e Nínive será destruída”. Os homens
de Nínive creram em Deus, convocaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. A notícia chegou ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono,
tirou o seu manto, cingiu-se com um pano de saco e assentou-se sobre a cinza.” Em seguida, fez proclamar em Nínive
como decreto do rei e de seus grandes: “Homens e animais,
gado graúdo e miúdo, não provarão nada! Eles não pastarão e não beberão água. Cobrir-se-ão de panos de saco, invocarão a Deus com vigor e se converterá cada qual de seu
caminho perverso e da violência que está em suas mãos.
Quem sabe? Talvez Deus volte atrás, arrependa-se e revogue o ardor de sua ira, de modo que não pereçamos!” E Deus
viu as suas obras: que eles se converteram de seu caminho
perverso, e Deus arrependeu-se do mal que ameaçara fazer-lhes e não fez.”
O que a Palavra diz em si? É Deus que fala para você.
Ler lentamente e com atenção. Releia o texto. Procure apenas guardar o texto na memória. Enquanto você lê, imagine
a cena. Descubra os detalhes do texto. Conte o texto que leu.
+ Deus dirige sua palavra pela segunda vez a Jonas.
+ Jonas obedeceu e foi à Nínive.
+ Durante um dia Jonas pregou na cidade de Nínive.
+ O povo de Nínive acreditou na pregação e fizeram penitência: jejum e vestiram-se de panos de saco.

+ Até o rei proclamou que todos fizessem jejum, vestissem panos de saco e se convertessem do mau caminho.
+ Deus aceitou a penitência e a conversão de Nínive.
3) MEDITAR:
O que o texto diz para mim, para minha família?
Colocar-se diante da Palavra como seu verdadeiro destinatário. Qual é a vontade de Deus para você segundo esta Palavra?
+ Deus faz novo chamado a Jonas. Muitas vezes não ouvimos o chamado de Deus e ele torna a nos chamar
para a missão. O chamado se dá para vivermos melhor
a fé, a união com ele, e, muitas vezes, para uma missão
específica. Pode acontecer que sejamos como Jonas e,
num primeiro momento, queiramos fugir ou fazer que
não ouvimos o chamado. Isso acontece com você?
+ Eram necessários três dias para percorrer a cidade
de Nínive. Entretanto, bastou apenas um dia de pregação e toda a cidade acreditou em Deus e se converteu.
Como você tem vivido a sua fé e como está o seu processo de conversão? Pense nas coisas que você precisa mudar para viver melhor a vontade de Deus em sua vida.
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, pedido de perdão... Deixe Deus ouvir o que está em seu coração
depois de ter ouvido e meditado a Palavra.
+ Peça a Deus a graça para estar atento e obedecer à voz
do Senhor.
+ Peça a força e a luz do Espírito Santo para você assumir a missão que Deus propõe.
+ Peça a graça do arrependimento e da conversão.
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 propõe pela sua Palavra. Contemplo a minha vida a
partir desta Palavra. O que minha vida muda a partir da vivência desta mensagem? Qual compromisso que devo assumir?
6) REZAR O SALMO 124 (123): “Não estivesse o Senhor do
nosso lado...”
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