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História da Salvação - nº 69 - Jonas (parte 3)

“Eu sabia que tu és um Deus de piedade e de ternura...” (Jn 4,2)
Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa.
PROFETA JONAS: Jonas depois de tentar fugir, e enfim assumir a missão confiada por Deus, chamando os habitantes de
Nínive à conversão, fica decepcionado pela acolhida da sua
pregação pelos ninivitas. Deus havia enviado tantos profetas
ao seu povo que não foram ouvidos, enquanto Nínive, considerada má e injusta, acolheu a Palavra de Deus anunciada
por Jonas e se converteu. O livro de Jonas indica, desta forma,
que Deus chama e quer a salvação de todos os povos, pois ama
a todos.
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 4, 1-11
“1Mas isso trouxe a Jonas um grande desgosto e ele ficou irado.
2Orou então ao Senhor, dizendo: “Ah! Senhor, não era justamente isso que eu dizia quando estava ainda em minha terra? Por isso
fugi apressadamente para Társis; pois eu sabia que tu és um Deus
de piedade e de ternura, lento para a ira, e rico em amor e que se
arrepende do mal. 3Mas agora, Senhor, toma, eu te peço, a minha
vida, pois é melhor para mim a morte do que a vida”. 4 O Senhor
disse: “Tens, por acaso, motivo para te irar?” 5Jonas saiu da cidade e instalou-se a leste da cidade. Lá construiu uma tenda e assentou-se à sua sombra para ver o que aconteceria na cidade. 6 O Senhor Deus fez crescer uma mamoneira sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e libertá-lo do seu mal. Jonas alegrou-se grandemente por causa da mamoneira. 7No outro dia, ao surgir da
aurora, Deus mandou um verme que picou a mamoneira a qual
secou. 8Quando o sol se levantou, Deus mandou um vento oriental ardente; o sol bateu na cabeça de Jonas e ele desfalecia. Então
pediu a morte e disse: “É melhor para mim morrer do que viver”.
9Deus disse a Jonas: “Está certo que te aborreças por causa da mamoneira?” Ele disse: “Está certo que eu me aborreça até a morte”.
10 O Senhor disse: “Tu tens pena da mamoneira, que não te custou
trabalho e que não fizeste crescer, que em uma noite existiu e em
uma noite pereceu. 11E eu não terei pena de Nínive, a grande cidade, onde há mais de cento e vinte mil seres humanos, que não distinguem entre direita e esquerda, assim como muitos animais!”.”
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.
+ Jonas fica irado.
+ Jonas, em oração, revela porque fugira da missão que Deus
lhe confiara: “pois eu sabia que tu és um Deus de piedade e de ternura, lento para a ira, e rico em amor e que se arrepende do mal”.
+ Deus, por sua vez, questiona Jonas: “Tens, por acaso, motivo
para te irar?”

+ Jonas constrói uma tenda e fica esperando o que aconteceria à cidade.
+ Deus faz crescer uma mamoneira para dar sombra a Jonas,
o qual fica alegre com tal fato.
+ Um verme ataca a mamoneira e o sol a seca. Jonas pede a
morte pela segunda vez.
+ Deus questiona a atitude de Jonas: o profeta teve pena da
mamoneira e Deus não deveria ter pena dos habitantes da cidade 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?
+ Jonas ficou irado e pediu, por duas vezes, a morte porque
a sua pregação produziu fruto de conversão nos ninivitas. E
era isso que ele temia e por isso havia fugido. Muitas vezes podemos ter a tentação de querer que Deus seja misericordioso
para conosco e seja rigoroso com os outros. Esquecemos que
“Deus é amor”. O próprio Jesus nos convida: “Deveis ser perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito” (Mt 5,48); “Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso”. Como você vive o relacionamento com as pessoas? Você, como o profeta Jonas, também se coloca como juiz e até, em seu pensamento, deseja que
tais pessoas sejam punidas?
+ Jonas se desagradou da atitude misericordiosa de Deus, ele
queria que Deus fizesse a vontade dele. Pense nas palavras do
Pai Nosso: “Seja feita a vossa vontade”. Como você procura acolher a vontade de Deus em sua vida?
+ Reflita no amor e na misericórdia de Deus revelados nas atitudes de amor e misericórdia de Jesus.
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 luz do Espírito Santo para olhar as pessoas com compaixão, amor e misericórdia.
+ Reze lentamente a oração do Pai Nosso sentindo profundamente cada palavra.
+ Peça a graça de Deus para que você tenha pelas pessoas, com
as quais convive e com as quais se encontra em seu caminho,
os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus.
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 51 (50): – “Tem piedade de mim, ó Deus, por
teu amor!...”

