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O profeta ainda está longe de chorar pelos pecadores da 
cidade de Nínive. Mesmo depois de passar por todo o 
drama descrito nos capítulos 1 e 2, e, de receber do Se-
nhor uma segunda chance para cumprir seu ministério, 
o coração de Jonas parece estar no sentido oposto de 
seus pés. Ser alvo da graça não fez dele canal da graça. 
Aparentemente, Jonas considera-se mais digno do que 
os ninivitas de receber o favor do Senhor. Não poderia 
estar mais enganado. 

O que podemos aprender com a palavra do Senhor vindo 
a Jonas pela segunda vez?
Jonas, de fato, obedeceu ao Senhor? Seu coração esta-
va verdadeiramente comprometido com essa missão?
Por que Jonas percorreu a cidade de Nínive em apenas
1 dia?

Senhor, dá-me ousadia para anunciar tuas boas novas de 
salvação. Rogo-te que quanto mais eu conheça teu evan-
gelho, mais eu o divulgue. Livra-me, Senhor, de achar que 
posso confinar teu agir a limites étnicos, geográficos ou 
sociais de quaisquer ordens. Faz de mim um servo obe-
diente não apenas de boca e ações, mas também de todo 
o coração. Amém.

É preciso que ajustemos nosso olhar na direção dos per-
didos. Assim como Jonas, também temos uma ordem 
para anunciar as novas do Senhor aos pecadores. O que 
tem nos travado? Será que também nos consideramos 
superiores apenas por estarmos inseridos na igreja? To-
dos nós somos habitantes de alguma Nínive; cumpramos, 
pois, com o nosso dever!

Tenhamos uma postura piedosa diante do pecado alheio, 
sempre prontos a anunciar a verdade em amor, cônscios 
de que a graça de Deus não se destina apenas a nós e 
aos nossos círculos limitados de interesses.
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