


08. O profeta mimado – Jn 4.6-9
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Em nossa penúltima reflexão da série “Jonas para a igre-
ja”, o quarto e último capítulo do livro do profeta, ainda 
nos apresenta um Jonas repreensível, ambíguo, turrão, 
rebelde e bastante distante da ideia convencional de um 
profeta exemplar e de um homem temente a Deus. Talvez 
aqui possamos absorver Jonas muito mais como um an-
títipo do que como um paradigma a ser seguido. Jonas 
está mais preocupado consigo mesmo, com sua sombra 
e seu conforto do que com o destino eterno de uma ci-
dade toda. Como profeta de Deus, Jonas é um fracasso 
retumbante, a ponto de ver sua ação profética ofusca-
da pela obediência de um mísero verme. Deus faz o que 
quer, usa quem quer, tudo para que seus planos jamais 
sejam frustrados e sua glória jamais seja ofuscada. 

Quais são os alertas que as atitudes de Jonas trazem à 
igreja?
O que podemos aprender com a ação do verme relatada 
na história?

Senhor, ensina-me todos os dias a curvar-me perante 
teus desígnios. Faz-me um servo teu, contrito de cora-
ção, sem que, para isso, algum verme, a mando do Se-
nhor, tenha de cumprir minhas responsabilidades. Ajuda-
-me a buscar todos os dias que toda glória seja entregue 
a ti, e somente a ti. Amém.

Analise sua vida com Deus. Há algo que ele já tenha feito 
ou esteja fazendo contigo que te aborreça? Gaste tempo 
debruçado sobre essa questão, busque identificar por 
que você se aborrece, e, em que sentido você deve se 
arrepender por reprovar o trabalho de Deus em sua vida. 

Procure um irmão na fé, compartilhe esse trecho do livro 
de Jonas, proponha uma reflexão pessoal perscrutadora 
quanto ao tema abordado neste capítulo específico, co-
loque-se a disposição para ouvir e orar pelos desafios da 
vida de seu irmão.
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