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10/13: “JONAS – A Reação do Profeta” – Jonas 1
“Eu sou hebreu, e temo a YAHU, o DEUS do Céu, que fez o mar e a terra seca” (Jn 1.9)
Olá Amado(a).

Chegamos ao último Profeta da série de estudos deste Trimestre. O Profeta Jonas, um dos
Profetas citados diretamente por Cristo em seu Ministério na Terra.
O Profeta Jonas é ímpar na Literatura profética hebraica. Embora outros profetas tenham sido
levantados para proferirem oráculos contra diversas Nações, a exemplo do próprio Amós recentemente
estudado, o Profeta Jonas é o único que é enviado exclusivamente a uma Nação estrangeira, fora do
povo de DEUS.
Seu nome bem o identifica com a missão recebida de DEUS, assim como vários Profetas
possuem, igualmente, seus nomes relacionados com as missões desenvolvidas. Jonas, significa
“Pomba”, e, qual uma pomba emissária, sua função era única: levar uma mensagem alhures, para fora
de casa, a um Povo politeísta.
Jonas foi contemporâneo dos Profetas Oséias, Joel e Amós, ambos durante o reinado de
Jeroboão II, tempos em que o Império Assírio ainda não era dominador, e, aproximadamente, 30 anos
antes da destruição de Samaria.
Podemos ver na obra do Profeta Jonas uma das características extraordinárias da Misericórdia
do Grande DEUS YAHU. O Juízo contra Israel era iminente e DEUS já havia se definido pela
utilização do Império Assírio para proceder tal julgamento.
A violência dos Assírios, entretanto, faz DEUS enviar Seu Profeta para que esse povo fosse
abrandado no trato com seus inimigos e conquistados. Israel sofreria a punição, mas, com a
benevolência do seu Grande DEUS.
A Palavra de DEUS, dita a Jonas, é: - “Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama
contra ela; Porque a sua malícia subiu até a minha presença” (1.2).
No passado DEUS destruíra o Mundo com o Dilúvio pela “violência do povo”. Com Jonas
DEUS prepara o caminho para o Pacto com as demais Nações, abrandando a violência do povo Assírio.
Era necessário que o Reino do Norte (chamado Israel) desse lugar à Nação de Judá. Samaria
precisava ser destruída, e, seu pecado motivava tal Juízo. Sua Idolatria.
Entendamos que não há indícios de conversão dos Assírios ao DEUS de Israel, nem tampouco
adesão ao monoteísmo em qualquer de suas formas. Não podemos ver, deste modo, “salvação” dos
ninivitas, mas, tão somente, manutenção de seu povo como Nação para cumprir, mais tarde, os
propósitos de YAHU, o DEUS de Israel.
O politeísmo sim, em qualquer de suas formas, admite a influência de outros deuses e, de certo,
o DEUS de Israel era conhecido por seus grandes feitos do passado.
Aplacar a ira dos Assírios contra os povos que dominavam era, com certeza, o plano de DEUS,
mas Jonas não entendia isto e, na sua arrogância e em seu “ciúme”, não queria dividir as Bênçãos de
YAHU, “sua divindade sagrada”, com um povo que já nascera violento. Assim, Jonas não atende o
chamado de YAHU e, foge em um navio, na direção contrária a Nínive.
Em sua fuga, YAHU envia uma Tempestade violenta que põe em risco a integridade do navio.
Vemos então o respeito politeísta aos deuses, quando no navio, ao ser descoberto, Jonas informa ser ele
o problema por estar fugindo de uma missão dada por seu DEUS. Pedindo para que seja jogado ao mar,
os demais passageiros e tripulantes, por temerem a divindade de Jonas, relutantes, ainda tentaram
controlar o navio. O politeísta teme a ação de diversos deuses, e faz de YAHU apenas mais um deus.
Da mesma forma como os do navio clamaram a YAHU e lhe ofereceram dádivas, mais tarde,
acontecerá com os habitantes e autoridades de Nínive. Isto não é adoração. Apenas clamor e pavor!
Como Pombas, proclamemos a Salvação de YAHU, pela Fé em Seu Cristo. Halelu YAH!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “Louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).

