


04. Oração em tempo de trevas 
        – Jn 2.1-10
Resumo:

Meditação:

Oração:

Ação:
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Lançado em alto mar por seus ex-companheiros de em-
barcação, Jonas se vê agora preso no ventre de um gran-
de peixe. Assim, descendo para cada vez mais longe do 
Senhor, finalmente o profeta turrão abre sua boca con-
trito diante de Deus em oração. Do alto da sublime bele-
za literária da obra sobre a qual pairamos, o autor indica 
que foi preciso Jonas chegar ao ponto mais distante da 
presença de Deus para que percebesse sua própria ne-
cessidade, confessasse sua culpa e encontrasse graça 
naquele Único Senhor a quem pertence a salvação.

Qual o conteúdo da oração de Jonas?
Qual a resposta de Deus à oração de Jonas?

Senhor, permita-me todos os dias enxergar a grande po-
breza interior que há em mim. Leva-me às profundezas do 
meu pecado, para que quando perdoado eu for, perdoa-
dor eu seja. Para que quando agraciado eu for, gracioso 
com meu próximo eu seja. E, que o milagre incomparável 
da reconciliação que há em Cristo, me leve a dar glórias a 
ti, dia após dia. Amém. 

Curvemo-nos e humilhemo-nos diante da grandeza de 
Deus! É ele quem nos salva! Jonas teve de ir até as últi-
mas consequências para quebrantar-se diante de Deus 
e reconciliar-se com ele. Conosco não é preciso que seja 
assim. Ao mais mínimo sinal de pecado, sujeitemo-nos 
a Deus de todo o coração, aceitando sua correção, seu 
perdão e sua direção.

Cabe a nós, como luzeiros de Deus neste mundo em tre-
vas, alertarmos a todos quantos pudermos que qualquer 
possibilidade de salvação - quer terrena, quer eterna - 
passa por um profundo estado de contrição e arrepen-
dimento diante do Deus Todo Poderoso. Sem arrependi-
mento e novo nascimento, ninguém verá salvação. 
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