
 
 

 



 
 

Lição 07                                                                                                                             Sábado,16 de Agosto de 2014                                                   Sábado 23 de Novembro 

Jonas 

“Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua 

malícia subiu até Mim.” Jonas 1:2. 

 

“A responsabilidade posta sobre Jonas, com o encargo dado a ele de advertir os 

habitantes de Nínive, era realmente grande; contudo, Aquele que havia mandado Jonas 

ir era muito capaz de assistir Seu servo e dar-lhe êxito.” — The Review and Herald, 4 

de dezembro de 1913. 

    

Estudo adicional: Profetas e reis, pp265-278 (A Grande cidade de Nínive) 

 
Domingo                                                                 10 de Agosto 

 

 

1. A “GRANDE CIDADE DE NÍNIVE” 

 
A. Qual era a condição moral de Nínive no tempo em que Jonas foi enviado a ela? 

Naum 3:1. 
 

Naum 3:1: Ai da cidade ensangüentada! Ela está toda cheia de mentiras e de rapina! da presa 
não há fim! 
 

“No período de sua prosperidade temporal, Nínive era um centro de crime e 

impiedade. [...] 

Embora ímpia como se havia tornado, Nínive não estava inteiramente entregue 

ao mal. Aquele que ‘está vendo a todos os filhos dos homens’ (Salmos 33:13) e 

‘descobre todas as coisas preciosas’ (Jó 28:10) viu na cidade muitos que estavam 

procurando alguma coisa melhor e mais elevada, os quais, se lhes fosse dada 

oportunidade para conhecer ao Deus vivo, afastariam de si as más obras e O adorariam.” 

— Profetas e reis, pp. 265 e 266. 

 

 

B. Compare as cidades de Sodoma e Nínive, considerando o número de pessoas ao 

alcance do Espírito Santo. Gênesis 18:32; Jonas 4:11. Que advertência ecoa até nós 

hoje? 
 

Gênesis 18:32: Disse ainda Abraão: Ora, não se ire o Senhor, pois só mais esta vez falarei. Se 
porventura se acharem ali dez? Ainda assentiu o Senhor: Por causa dos dez não a destruirei. 
 
Jonas 4:11: E 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 sua mão direita e a esquerda, e 
também muito gado? 
 

“Os pecados de Sodoma repetem-se em nossos dias, e a Terra é destruída e 

corrompida pelos seus habitantes; mas a pior característica da iniquidade de nossos dias 

é uma aparência de piedade sem a eficácia dela (2 Timóteo 3:5). Os que professam ter 

grande luz são encontrados entre os negligentes e indiferentes, e a causa de Cristo é 

‘ferida’ em casa de professos amigos seus. Que os que desejam ser salvos despertem de 

sua letargia, e deem à trombeta o sonido certo, pois o fim de todas as coisas está 

próximo.” — The Signs of the Times, 16 de outubro de 1893. 
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2 . JONAS TEM A FÉ PROVADA 

 
 A. Quem foi encarregado de chamar os ninivitas ao arrependimento, e como o 

diabo o tentou a duvidar, hesitar e, finalmente, rejeitar o chamado de Deus? Jonas 

1:2 e 3. 
 

Jonas 1:2 e 3: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua 
malícia subiu até mim. 1:3 Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para 
Társis. E, descendo a Jope, achou um navio que ia para Társis; pagou, pois, a sua passagem, 
e desceu para dentro dele, para ir com eles para Társis, da presença do Senhor. 

 

“Como o profeta se pusesse a pensar nas dificuldades e aparentes 

impossibilidades dessa comissão, foi tentado a pôr em dúvida a sabedoria do chamado. 

Do ponto de vista humano, parecia que nada se poderia ganhar em proclamar tal 

mensagem naquela cidade tão orgulhosa. Ele esqueceu por um momento que o Deus a 

quem servia era todo-sábio e todo-poderoso. Enquanto hesitava, duvidando ainda, 

Satanás sobrecarregou-o com o desencorajamento. O profeta foi tomado de grande 

temor, e ‘se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Társis’ [...]” 

“No encargo que fora dado, havia sido confiada a Jonas uma pesada 

responsabilidade; contudo, Aquele que o havia mandado ir estava apto a sustentar Seu 

servo e garantir-lhe o sucesso. Tivesse o profeta obedecido sem questionar, ter-lhe-iam 

sido poupadas muitas experiências amargas, e teria sido abundantemente abençoado.” 

— Profetas e reis, p. 266. 

 
B. O que aconteceu enquanto Jonas dormia, com a impressão de que estava seguro 

escapando da responsabilidade dada por Deus? Jonas 1:4 e 5. 
 

Jonas 1:4 e 5: Mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento, e fez-se no mar uma 
grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. 1:5 Então os 
marinheiros tiveram medo, e clamavam cada um ao seu deus, e alijaram ao mar a carga que 
estava no navio, para o aliviarem; Jonas, porém, descera ao porão do navio; e, tendo-se 
deitado, dormia um profundo sono. 

 

“Se, quando o chamado lhe veio pela primeira vez, Jonas se tivesse demorado 

em calma consideração, teria verificado quão tolo seria qualquer esforço de sua parte 

para escapar à responsabilidade imposta sobre ele. Mas não por muito tempo foi-lhe 

permitido prosseguir tranquilamente em sua fuga insensata.” — Ibidem, p. 267. 

 
C. O que todos devemos aprender da repreensão com a qual o capitão acordou o 

profeta? Jonas 1:6. O que os marinheiros fizeram como último recurso para 

acalmar a tempestade? Jonas 1:7. 
 

Jonas 1:6: O mestre do navio, pois, chegou-se a ele, e disse-lhe: Que estás fazendo, ó tu que 
dormes? Levanta-te, clama ao teu deus; talvez assim ele se lembre de nós, para que não 
pereçamo 
 

Jonas 1:7: E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, e lancemos sortes, para sabermos por 
causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. 
 

“Mas as orações do homem que se tinha desviado do caminho do dever não 

trouxeram qualquer auxílio.” — Ibidem..  
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3. EVANGELISMO POR CIRCUNSTÂNCIAS PROVIDENCIAIS 

A. Quando a tripulação do navio interrogou Jonas, como o profeta se identificou? 

Jonas 1:8 e 9.. 
 
Jonas 1:8 e 9: Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio 
este mal. Que ocupação é a tua? Donde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? 1:9 
Respondeu-lhes ele: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra 
seca. 
 

B. Como aqueles marinheiros finalmente se familiarizaram com o verdadeiro 

Deus? Jonas 1:10-16. 
 
Jonas 1:10-16: Então estes homens se encheram de grande temor, e lhe disseram: Que é isso 
que fizeste? pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lho tinha 
declarado. 1:11 Ainda lhe perguntaram: Que te faremos nós, para que o mar se nos acalme? 
Pois o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. 1:12 Respondeu-lhes ele: Levantai-me, 
e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará; porque eu sei que por minha causa vos 
sobreveio esta grande tempestade. 1:13 Entretanto os homens se esforçavam com os remos 
para tornar a alcançar a terra; mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez 
mais contra eles. 1:14 Por isso clamaram ao Senhor, e disseram: Nós te rogamos, ó Senhor, 
que não pereçamos por causa da vida deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue 
inocente; porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve.1:15 Então levantaram a Jonas, e o 
lançaram ao mar; e cessou o mar da sua fúria. 1:16 Temeram, pois, os homens ao Senhor com 
grande temor; e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. 

 

 

C. Que oportunidades e privilégios para testemunhar nós frequentemente 

perdemos, e por quê? 1 Pedro 3:15 
 
1 Pedro 3:15: Antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor; e estai sempre 
preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da 
esperança que há em vós 

 

“Fossem as necessidades da causa do Senhor apresentadas devidamente aos que 

têm meios e influência, esses homens muito poderiam fazer para levar avante a causa da 

verdade presente. O povo de Deus tem perdido muitos privilégios que poderia ter 

aproveitado, se não houvesse escolhido ficar independente do mundo. 

“Na providência de Deus, diariamente somos postos em contato com os 

inconversos. Com Sua própria mão direita, Deus está preparando o caminho adiante de 

nós, para que Sua obra progrida rapidamente. Como colaboradores Seus, temos uma 

sagrada obra a fazer. Devemos ter angústia de alma pelos que estão em posição elevada; 

devemos levar-lhes o gracioso convite para o banquete de bodas.” — Conselhos sobre 

mordomia, p. 186. 

“Muitos se lisonjeiam de que poderiam fazer grandes coisas se tão-somente 

tivessem oportunidade, mas sempre alguma coisa os impede; a Providência lhes tem de 

tal modo impedido o caminho que não puderam fazer o que desejavam. Não esperamos 

que alguma grande ocasião se nos depare no caminho, mas, mediante ação pronta e 

vigorosa, precisamos apoderar-nos das oportunidades, criá-las e dominar as 

dificuldades.” 



 
 

Necessitais de energia vital vinda do Céu. Precisamos, em nossa obra, não 

somente malhar o ferro enquanto está quente, mas aquecer o ferro malhando-o. 

Movimentos vagarosos, comodistas, indolentes, nada farão por nós nessa obra. 

Precisamos instar a tempo e fora de tempo. Críticos são os tempos atuais para trabalhar. 

Com hesitação e demora, perdemos muitas oportunidades boas. [...] 

“O que mais entrava o caminho para cumprirdes o dever é irresolução, falta de 

firmeza nos propósitos, indecisão.” — Evangelismo, p. 647. 
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 4. UMA LIÇÃO PARA OS MENSAGEIROS DE DEUS 

 
A. Depois de ter sido vomitado sobre terra seca, que ordem Jonas recebeu do 

Senhor pela segunda vez? Jonas 3:1 e 2. 

 
Jonas 3:1 e 2: Pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: 3:2 Levanta-te, e 
vai à grande cidade de Nínive, e lhe proclama a mensagem que eu te ordeno. 
 
 

  
B. O que ele fez tão logo entrou na cidade condenada? Jonas 3:3 e 4. De que modo 

Deus demonstrou Sua misericórdia para com Nínive, e por quê? Jonas 3:5-10. 
 

Jonas 3:3 e 4: Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, 
Nínive era uma grande cidade, de três dias de jornada. 3:4 E começou Jonas a entrar pela 
cidade, fazendo a jornada dum dia, e clamava, dizendo: Ainda quarenta dias, e Nínive será 
subvertida 

 
Jonas 3:5-10: E os homens de Nínive creram em Deus; e proclamaram um jejum, e vestiram-
se de saco, desde o maior deles até o menor. 3:6 A notícia chegou também ao rei de Nínive; e 
ele se levantou do seu trono e, despindo-se do seu manto e cobrindo-se de saco, sentou-se 
sobre cinzas. 3:7 E fez uma proclamação, e a publicou em Nínive, por decreto do rei e dos 
seus nobres, dizendo: Não provem coisa alguma nem homens, nem animais, nem bois, nem 
ovelhas; não comam, nem bebam água; 3:8 mas sejam cobertos de saco, tanto os homens 
como os animais, e clamem fortemente a Deus; e convertam-se, cada um do seu mau 
caminho, e da violência que há nas suas mãos. 3:9 Quem sabe se se voltará Deus, e se 
arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? 3:10 Viu Deus o 
que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que 
tinha dito lhes faria, e não o fez. 

 

“Entrando na cidade, Jonas começou a pregar ‘contra ela’ a mensagem: ‘Ainda 

quarenta dias, e Nínive será subvertida.’ (Jonas 3:4). De rua em rua ia ele, fazendo soar 

a nota de advertência. [...] 

Sendo que rei e nobres, com todo o povo, grandes e pequenos, ‘se arrependeram 

com a pregação de Jonas’ (Mateus 12:41) e uniram-se em clamar ao Deus do Céu, Sua 

misericórdia foi-lhes assegurada. [...] A condenação foi evitada; o Deus de Israel foi 

exaltado e honrado por todo o mundo pagão, e Sua lei foi reverenciada. Não seria senão 

muitos anos mais tarde que Nínive devia cair presa das nações vizinhas por causa do seu 

esquecimento de Deus e jactancioso orgulho.” — Profetas e reis, pp. 270 e 271. 

 

  



 
 

C. C. Que comparação Jesus fez entre o ímpio arrependido e os judeus que se 

recusavam a arrepender-se? Mateus 12:41 

 
Matheus 12:41: Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração, e a condenarão; porque 
se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. 
 

“Deus concede ao homem um período de graça; mas há um ponto além do qual a 

divina paciência se esgota, e os juízos de Deus se seguem seguramente. O Senhor trata 

pacientemente com os homens, e com cidades, dando misericordiosas advertências para 

salvá-los da ira divina; mas virá o tempo quando súplicas por misericórdia não mais 

serão ouvidas, e o elemento rebelde que continua a rejeitar a luz da verdade será 

destruído, em misericórdia para com ele mesmo e para com aqueles que de outro modo 

seriam influenciados por seu exemplo.” — Ibidem, p. 276. 

“Não seremos considerados responsáveis pela luz que não nos chegou ao 

discernimento, mas por aquela que recusamos e à qual temos resistido.” — The Review 

and Herald, 25 de abril de 1893. 
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5. JONAS É CHAMADO À RAZÃO 

A. Em vez de alegrar-se pelo arrependimento de Nínive, como Jonas reclamou com 

Deus, e que desculpa deu para suas dúvidas e desobediência? Jonas 4:1-3. 

 
Jonas 4:1-3: Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. 4:2 E orou ao 
Senhor, e disse: Ah! Senhor! não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por 
isso é que me apressei a fugir para Társis, pois eu sabia que és Deus compassivo e 
misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. 4:3 Agora, ó 
Senhor, tira-me a vida, pois melhor me é morrer do que viver. 

 
 

B. O que devemos aprender do modo como Deus procurou trazer Jonas à razão? 

Jonas 4:5-11 

 
Jonas 4:5-11: Então Jonas saiu da cidade, e sentou-se ao oriente dela; e ali fez para si uma 
barraca, e se sentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. 4:6 E fez o 
Senhor Deus nascer uma aboboreira, e fê-la crescer por cima de Jonas, para que lhe fizesse 
sombra sobre a cabeça, a fim de o livrar do seu enfado; de modo que Jonas se alegrou em 
extremo por causa da aboboreira. 4:7 Mas Deus enviou um bicho, no dia seguinte ao subir da 
alva, o qual feriu a aboboreira, de sorte que esta se secou. 4:8 E aconteceu que, aparecendo o 
sol, Deus mandou um vento calmoso oriental; e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira 
que ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que 
viver. 4:9 Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da aboboreira? 
Respondeu ele: É justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. 4:10 Disse, pois, o 
Senhor: Tens compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer; que 
numa noite nasceu, e numa noite pereceu. 4:11 E 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 
sua mão direita e a esquerda, e também muito gado?.  

 

“Confuso, humilhado e incapaz de compreender o propósito de Deus em poupar 

Nínive, Jonas havia, não obstante, cumprido a comissão que lhe fora dada de advertir a 

grande cidade; e embora o acontecimento predito não se tivesse realizado, a mensagem 

de advertência era de Deus. E ela cumpriu o propósito que Deus lhe designara. A glória 

de Sua graça fora revelada entre os pagãos.” — Profetas e reis, pp. 272 e 273. 



 
 

“Nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele lida com o transgressor da Sua lei 

com longanimidade e terna compaixão. E, contudo, nestes nossos dias, quando homens 

e mulheres têm tantas oportunidades para se familiarizarem com a divina lei como 

revelada no Santo Escrito, o grande Governador do Universo não pode olhar com 

qualquer satisfação as ímpias cidades, onde reinam a violência e o crime.” — Ibidem, pp. 

275 e 276. 

“Cada anjo no Céu está interessado na obra que está sendo feita pela salvação 

das almas. Não estamos despertos como deveríamos estar.” — Evangelismo, p. 282. 
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RECAPITULAÇÃO E REFLEXÃO INDIVIDUAL 

 

1. Qual foi a principal diferença entre Sodoma e Nínive? 

 

2. Cite algumas maneiras pelas quais podemos estar em perigo de imitar Jonas na 

hesitação, na dúvida e na tentativa de escapar à voz de Deus. 

 

3. Como Deus pode surpreender-nos, assim como fez com Jonas depois de o 

profeta ter cumprido o dever de advertir Nínive do juízo iminente? 

 

4. Muito frequentemente, como nossa atitude se assemelha à de Jonas depois da 

vitória? 

 

5. Que tipo de ilustração o Senhor nos dá hoje, com o objetivo de despertar-nos? 
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