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ROTEIRO – Base 31/01/2021 
	

AS LOUCURAS DO CORAÇÃO DO HOMEM E O LIVRAMENTO DE DEUS 
# Jonas 2:1-10 # 

 
“E orou Jonas ao SENHOR, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me 
respondeu; do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos 
mares, e a corrente das águas me cercou; todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu 
disse: Lançado estou de diante dos teus olhos; todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até 
à alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes; 
a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos; mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu 
Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor; e entrou a ti a minha oração, no teu santo 
templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do 
agradecimento; o que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a 
Jonas na terra seca.” (Jonas 2:1-10 ACF). 
 
INTRODUÇÃO: 

O livro de Jonas, à semelhança do livro de Gênesis, é um dos mais atacados de toda a 
Bíblia. Quem trata a história de Jonas como ficção terá que negar também a morte e a 
ressurreição de Jesus. 

§ Ficção ou história? O que a história de Jonas é para você? 
 
I. APRENDEMOS COM A HISTÓRIA DE JONAS QUE É IMPOSSÍVEL FUGIR DOS PROPÓSITOS DE 

DEUS 
§ O propósito que Deus tinha para a vida de Jonas era bom? Por que ele tentou 

fugir deles? 
§ Quando nos afastamos dos propósitos de Deus? Comente! 

 
II. A	DESOBEDIÊNCIA PRODUZ ANGÚSTIA E SOFRIMENTO 

§ O que a desobediência de Jonas causou para aquele barco, seus tripulantes 
e para a carga que levava? 

§ De que maneira a desobediência traz tudo isso? Comente! 
§ Você tem procurado a Deus antes das decisões para que Ele dê direção, ou 

depois para um socorro? 
 
III. DEUS OUVE A ORAÇÃO NA HORA DA AFLIÇÃO 

§ Você tem uma experiência de arrependimento para compartilhar em que 
Deus entrou com providência imediata transformando uma situação? 

§ O que Deus espera do meu pensar, falar, agir e do meu sentir? 
§ Você entende o privilégio de servir ao Senhor? 
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AS LOUCURAS DO CORAÇÃO DO HOMEM E O LIVRAMENTO DE DEUS 
# Jonas 2:1-10 # 

 
“E orou Jonas ao SENHOR, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me 
respondeu; do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos 
mares, e a corrente das águas me cercou; todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu 
disse: Lançado estou de diante dos teus olhos; todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até 
à alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes; 
a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos; mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu 
Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor; e entrou a ti a minha oração, no teu santo 
templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do 
agradecimento; o que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a 
Jonas na terra seca.” (Jonas 2:1-10 ACF). 
 
INTRODUÇÃO: 

Jonas foi profeta por 40 anos. Seu nome significa “Pomba”. 
 

• Jonas é contemporâneo dos profetas Amós e Oseias. Ele é o único profeta galileu do Velho 
Testamento. 

• Jonas é um personagem que tipifica Jesus, tanto na geografia, quanto na missão de 
pregação para salvar os pecadores perdidos. 

• Jonas profetizou a prosperidade do Reino do Norte, no reinado de Jeroboão II. Nesse 
tempo houve muita prosperidade, tanto econômica quanto militar. 
“Também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Hamate, até ao mar da planície; conforme 
a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, 
o qual era de Gate-Hefer. Porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia 
escravo, nem absolvido, nem quem ajudasse a Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de 
Israel de debaixo do céu; porém os livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Ora, o mais dos atos de 
Jeroboão, tudo quanto fez, e seu poder, como pelejou, e como restituiu a Damasco e a Hamate, pertencentes 
a Judá, sendo rei em Israel, porventura não está escrito no livro das crônicas de Israel?”(2Reis 14:25-28 ACF). 

• Tudo mostra que Jonas se tornou um profeta ideologizado. Ele amava mais a Israel que a 
missão dada por Deus. Ele odiava os assírios. 
“Então veio Pul, rei da Assíria, contra a terra; e Menaém deu a Pul mil talentos de prata, para que este o 
ajudasse a firmar o reino na sua mão. E Menaém tirou este dinheiro de Israel, de todos os poderosos e ricos, 
para dá-lo ao rei da Assíria, de cada homem cinquenta siclos de prata; assim voltou o rei da Assíria, e não 
ficou ali na terra.” (2 Reis 15:19-20 ACF). 

• O livro de Jonas, à semelhança do livro de Gênesis, é um dos mais atacados de toda Bíblia. 
• Jesus fez referência à vida e história de Jonas. 

“Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte 
algum sinal. Mas ele lhes respondeu, e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém, não se lhe 
dará outro sinal senão o sinal do profeta Jonas; pois, como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da 
baleia, assim estará o Filho do homem três dias e três noites no seio da terra.” (Mateus 12:38-40 ACF). 

• Quem trata a história de Jonas como ficção terá que negar também a morte e a 
ressurreição de Jesus. 
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I. APRENDEMOS COM A HISTÓRIA DE JONAS QUE É IMPOSSÍVEL FUGIR DOS PROPÓSITOS DE 
DEUS 

 
1. Ao receber a missão de pregar em Nínive, Jonas foge.  

“E veio a palavra do SENHOR a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, 
e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até à minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir 
da presença do Senhor para Társis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Társis; pagou, pois, a 
sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Társis, para longe da presença do Senhor” 
(Jonas 1:1-3 ACF) 
 

• Quando fugimos de Deus e de Seus propósitos, causamos dor, sofrimento e perdas por 
onde passamos. 
“Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio 
estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu deus, e 
lançaram ao mar as cargas, que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso; Jonas, porém, desceu 
ao porão do navio, e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono.” (Jonas 1:4-5 ACF). 

• Quando fugimos de Deus, tomamos caminhos que nos levam para baixo e para o 
abismo e morte. 
“E disseram-lhe: Que te faremos nós, para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada 
vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: Levantai-me, e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará; 
porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade”; “E levantaram a Jonas, e o 
lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria” (Jonas 1:11-12, 15 ACF). 

• Quando fugimos de Deus e de Seus propósitos, somos encurralados pelas 
circunstâncias. 
“As águas me cercaram até à alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça” 
(Jonas 2:5 ACF). 
“Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás; se fizer 
no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas 
extremidades do mar, Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser: Decerto que as 
trevas me encobrirão; então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti; 
mas a noite resplandece como o dia; as trevas e a luz são para ti a mesma coisa.” (Salmos 139:7-12 ACF). 

• Jonas paga sua passagem. 
• Ao entrar no navio, Jonas desce para o porão; 
• Quando foi descoberto como culpado pela tempestade, foi lançado no mar. 

 
A	estrada de fuga está repleta de sinais, precisamos ler as placas deixadas por Deus. 

 
 
II. A	DESOBEDIÊNCIA PRODUZ ANGÚSTIA E SOFRIMENTO 

“E orou Jonas ao SENHOR, seu Deus, das entranhas do peixe.” (Jonas 2:1 ACF) 
 
• Muitas decisões erradas têm nos levado para lugares de solidão e dor.  

 
1. Na dor redescobrimos o valor da oração. 
• Jonas não orou quando desceu a Jope; 
• Ele não orou ao comprar a passagem; 
• Ele não orou quando decidiu não ir a Nínive; 
• Ele não orou ao chegar ao porão do navio; 
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• Jonas não orou ao perceber que atraíra uma grande tempestade; 
• Ele não orou quando os marinheiros o lançaram ao mar 

Ele somente orou quando estava nas profundezas do mar, no ventre do peixe. 
 

2. É preciso entender que Deus vai permitir perdas e sofrimento, quando isso for o único 
meio de nos trazer de volta para o seu propósito. 
• Será nessa hora de dor que o coração do homem se renderá a Deus. 
• As circunstâncias podem nos encurralar e nos empurrar para a presença de Deus. 

 
 
III.  DEUS OUVE A ORAÇÃO NA HORA DA AFLIÇÃO 

“E disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu; do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a 
minha voz” (Jonas 2:2 ACF) 
 
• Orar é falar com o Soberano, que está assentado no trono com todo poder e autoridade.  
• Deus não rejeita a oração de um coração quebrantado.  

“E	E invoca-me no dia da angústia; eu te livrarei, e tu me glorificarás” (Salmos 50:15 ACF) 
“Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado; a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, 
ó Deus” (Salmos 51:17 ACF). 

 
1. As nossas orações são impedidas quando resistimos ao arrependimento. 

“Eis que a mão do SENHOR não está encolhida, para que não possa salvar; nem agravado o seu ouvido, para 
não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os vossos pecados 
encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, 
e os vossos dedos de iniquidade; os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade” 
(Isaías 59:1-3 ACF). 

 
2. No ventre do peixe, Jonas recuperou a sua lucidez. Ele entendeu o que havia acontecido. 

Não foram os marinheiros que o lançaram ao mar, mas sim, Deus. 
“E ele lhes disse: Levantai-me, e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará; porque eu sei que por minha 
causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, para fazer voltar o navio à 
terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram 
ao Senhor, e disseram: Ah, Senhor! Nós te rogamos, que não pereçamos por causa da alma deste homem, 
e que não ponhas sobre nós o sangue inocente; porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a 
Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria” (Jonas 1:12-15 ACF). 
• A disciplina de Deus é uma prova do Seu amor. 

“E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos: Filho meu, não desprezes a 
correção do Senhor, E não desmaies quando por ele fores repreendido; porque o Senhor corrige o que 
ama, E açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos; 
porque, que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos 
participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, 
para nos corrigirem, e nós os reverenciamos; não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos espíritos, para 
vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia; 
mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a 
correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico 
de justiça nos exercitados por ela.” (Hebreus 12:5-11 ACF). 

 
3. A maior tragédia do nosso pecado é nos levar para longe de Deus. 

“E eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos; todavia tornarei a ver o teu santo templo.” (Jonas 2:4). 
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• O pior castigo que Deus pode dar ao homem é deixá-lo fazer o que deseja o seu 
coração. 
“Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso; quem o conhecerá? Eu, o Senhor, 
esquadrinho o coração e provo os rins; e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo 
o fruto das suas ações.” (Jeremias 17:9,10 ACF). 

• Quando fugimos de Deus nos tornamos prisioneiros de nossas escolhas. 
• O caminho da desobediência sempre nos conduzirá por abismos mais profundos. 

 
 
CONCLUSÃO: 

 
1. Deus está te chamando de volta para o Seu propósito; 
2. Deus tem propósito de usar a tua vida para testemunhar da Sua salvação; 
3. Alegre-se com a missão que Deus tem colocado em tuas mãos. 

 
 

Pr. Sebastião Brito Netto 


