
A Desobediência de Jonas 
 

Pergunta que não quer calar: 
Por que um servo de Deus o desobedeceria de um modo tão rebelde e decidido? 

 
Quem era Jonas?  
 

Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Hamate até ao mar da Planície, segundo a 
palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o 
profeta, o qual era de Gate-Hefer (2Rs 14.25). - Um herói nacional. 

 
O que era Nínive?  
 

Porque o rei da Assíria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por três anos. No ano nono de 
Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Assíria; e os fez (2Rs 17.5,6).  

 
O que Jonas queria ao fugir de ir Nínive?  
 

Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah! Senhor! Não foi 
isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso, me adiantei, fugindo para Társis, pois sabia 
que és Deus clemente, e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes 
do mal (Jn 4.1,2).  

 
Isso demonstra um ódio pessoal demais para se voltar contra pessoas com quem não se tem relação. 
 

Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do SENHOR, para Társis; e, tendo descido a Jope, achou um 
navio que ia para Társis; pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Társis, para 
longe da presença do SENHOR (Jn 1.3). 
 

 

Jonas teve a “boa intenção” de preservar seu povo evitando que Nínive fosse perdoada por Deus e garantindo que 
fosse destruída. 

 
 

Preservar os seus é uma boa intenção, a não ser que: 

 
1. Se desobedeça a Deus para isso  

 
Então, os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste! Pois sabiam 
os homens que ele fugia da presença do SENHOR, porque lho havia declarado (Jn 1.10). 

 
2. Os sentimentos carnais superem a sujeição a Deus e aos seus propósitos  

 

3Peço-te, pois, ó SENHOR, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver.4E disse o SENHOR: É 
razoável essa tua ira? (Jn 4.3,4). 
 
10Tornou o SENHOR: Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que 
numa noite nasceu e numa noite pereceu;11e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em 
que há mais de cento e vinte mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e 
também muitos animais? (Jn 4.10,11). 

 
3. Falte com a disciplina bíblica do impenitente  

 
Então, Jonas saiu da cidade, e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou 
debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade (Jn 4.5 - disciplina de Israel). 


