O missionário desqualificado
Uma breve análise do livro de Jonas

Informações preliminares sobre o livro de
Jonas
•
•
•
•

Não sabemos quem foi o autor do livro, nem a data de sua composição
Mas o profeta Jonas é uma personagem histórica- 2 Reis 14:25
Que viveu e profetizou no reino do Norte durante o período de Jeroboão II.
Os debates históricos sobre a natureza do livro e a veracidade ou não da
história fizeram com que poucos prestassem atenção à sua mensagem
• É provável que o livro tenha sido escrito durante o cativeiro babilônico,
quando a nação questiona se de fato compreendeu a Deus e sua missão.
• Seu caráter biográfico e sua arte literária o coloca em posição de destaque.

1. Como reagir a um chamado específicoCap. 1,3.
• O profeta recebeu um chamado com endereço e tudo. Vv 1-2.
• O autor brinca com as palavras para indicar a rebelião ao chamado:
“Levanta e vai...”
“ Jonas se levantou...Mas para fugir”.
• E Repete a linguagem para indicar a aparente obediência.
“ Veio a palavra do Senhor segunda vez...” 3.1
“Levante e vai” 3.2
“Levantou-se Jonas e... Foi! 3. 3

• Na Linguagem do autor, quem obedece sobe, quem foge desce
Desceu a Jope 1.3a
Desceu ao navio – 1.3b
Desceu ao porão do navio. 1.5
Desceu às profundezas da terra- 2.6

2. Conhecendo o Deus misericordioso- Caps.
2-4
• Deus trata a rebelião com misericórdia- 2.6
O peixe não é castigo e sim meio de resgate.
• Espera-se que quem experimenta a misericórdia do Senhor
compreenda o caráter misericordioso de Deus. 2. 7-9; 4:10-11.

3. Que lições podemos extrair desse livro
• A ação de Deus é universal
• Não se pode fugir à vontade do Deus soberano sob pena de se sofrer
as consequências terríveis dessa desobediência.
• As nossas razões pessoais não podem se sobrepor ao plano eterno de
Deus para com as nações.
• Não pode haver incoerência entre o credo e a prática.
• A insensibilidade para com os povos não-alcançados demonstra
ignorância quanto ao caráter de Deus e de seu Reino.

