


03. A piedade de quem não se  
        espera – Jn 1.12-17
Resumo:

Meditação:

Oração:

Ação:

Reprodução:

Mesmo após terem constatado o pecado de Jonas e ve-
rem o mar no qual viajavam cada vez mais agitado, os 
marinheiros do navio que ia para Társis esforçaram-se ao 
máximo para agir piedosamente diante do Senhor. Jonas 
não é descrito em nenhum momento orando a Deus ou ar-
rependendo-se de seus pecados, antes, orgulhosamente 
tentava resolver os problemas da tripulação na força do 
seu próprio braço. Seus companheiros, no entanto, além 
de procurarem terra firme para que não precisassem sa-
crificar a vida de Jonas, suplicaram ao Senhor por socor-
ro. Deus os atendeu, e eles, em gratidão, ofertaram sacri-
fícios de adoração ao Senhor.

Por que Jonas não suplicou a ajuda de Deus?
Pontue atitudes virtuosas que os demais marinheiros ti-
veram.
O que podemos aprender dessas atitudes?

Senhor, quebra o orgulho que me habita o coração, rou-
bando de mim a reconciliação que há em ti. Encha-me 
com tua piedade de modo a que eu seja tudo quanto pla-
nejastes para mim. Sendo eu tudo o que queres, que não 
me tires a oportunidade de servir como tu nos serviste. 
Amém.

Abandonemos convictamente todo o orgulho que nos 
afasta de Deus, principalmente quando estivermos em 
pecado. Jesus é suficientemente poderoso para toda re-
conciliação. Inspirados por aqueles marinheiros do navio 
de Társis, esforcemo-nos ao máximo para a piedade e 
ofereçamos nossas vidas como sacrifícios de louvor.

Não devemos negociar a piedade cristã mesmo diante 
das mais tensas pressões que o mundo nos impuser. A 
forma mais poderosa de sermos sal da terra e luz do mun-
do é resistirmos à tentação de fazer o que é mais fácil. O 
imediatismo orgulhoso de Jonas não pode ser uma op-
ção. Oração, abnegação e adoração, por sua vez, preci-
sam ser uma tríade inegociável de nossa caminhada com 
Deus. Assim, a possibilidade de sermos bênçãos na vida 
daqueles que estão ao nosso redor é bastante maior. 
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