


09. O coração de Deus – Jn 4.10-11
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O livro termina destacando o coração misericordioso de 
Deus em favor dos pecadores. Enquanto Deus empenha-
va-se em socorrer uma cidade inteira perdida e conde-
nada, Jonas preocupava-se com a morte de uma planta. 
Esse cenário explicita o abismo incalculável entre o amor 
de Deus e o amor dos homens. A compaixão que Deus 
demonstra pelos ímpios é muito superior à capacidade 
que temos de odiá-los. Jonas nos ensina que um homem 
envolvido com religião, porém, não convertido ao Senhor, 
pode cometer absurdidades; e, que Deus jamais depen-
derá de qualquer fator externo a si próprio para dar ex-
pressas demonstrações daquilo que ele é: amor.

O que podemos aprender com a atitude de Jonas em re-
lação à planta?
O que podemos aprender com a atitude de Deus em re-
lação à Nínive?

Senhor, perdoa-nos por nossas tão grandes imperfei-
ções. Vem ao nosso encontro, Deus bondoso. Inunda-nos 
com teu amor, quebranta-nos por teu favor. Transforma-
-nos naquilo que queres e envia-nos para onde quiseres. 
Sustenta os nossos passos e recebe nossa gratidão por 
tudo que tens nos dado. Somos teus, agora e além, pelo 
nome de teu Filho oramos. Amém.

Rogue a Deus por coragem para olhar para si próprio com 
toda honestidade. Se há algo dos pecados de Jonas em 
seu coração, suplique por perdão e transformação. Per-
severe no caminho de parecer-se cada vez mais com o 
Filho de Deus do que com os filhos dos homens. 

Há alguma pessoa em seu círculo mais próximo por quem 
você não tenha grande estima? Comece a se lembrar 
dessa pessoa em suas orações. Caso ela não seja cristã, 
ore por sua salvação. Peça ao Senhor uma oportunidade 
para que vocês se encontrem, se perdoem mutuamente 
(se houver necessidade), e, haja espaço para o compar-
tilhar do Evangelho que é poder de Deus para a salvação 
de todo o que crê.
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