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ATUALIZAÇÃO 

O anúncio de Jonas chega até nós co-

mo o Reino de Deus anunciado por Je-

sus de Nazaré. O projeto de Javé não é 

exclusividade de apenas um povo ou 

um segmento da sociedade, é para to-

dos. Ainda hoje, os impérios precisam 

deixar de praticar a violência, aderindo 

ao projeto de Justiça, Amor, Respeito e 

proteção da Vida. Deus é de todos e 

para todos. 

MENSAGEM  

A mensagem do livro de Jonas é o 

anuncio do projeto de Deus para todos. 

Um projeto que não conhece fronteiras 

e supera todos os limites geográficos e 

culturais. Esse livro é uma ironia e uma 

reação contra o fechamento religioso e 

a opressão ideológica da elite nacional-

ista que rejeita e exclui os povos da ter-

ra considerados judeus impuros e es-

trangeiros. A figura do protagonista da 

novela, Jonas, é a representação desta 

sociedade judaica.    



JONAS  

Antes de qualquer coisa, há que se 

fazer uma distinção pois são dois Jo-

nas. O primeiro é um profeta que viveu 

no tempo de Jeroboão II, filho de Ami-

ti, natural de Gat-Ofer ( cf. 2Rs 14,25-

27). Já o segundo é uma personagem 

da narrativa bíblica que faz referencia 

ao profeta. Os autores certamente o es-

colheram, pois a tradição judaica o tra-

ta como defensor da monarquia.  O 

nome Jonas significa pomba. A pomba 

é a mensageira da Salvação, assim co-

mo Jonas recebeu a missão de pregar a 

conversão ao povo de Nínive (Jn 1,2), a 

capital mais cruel do antigo oriente.   

LIVRO  ESTRUTURA  

O livro de Jonas não trás nenhum dado 

histórico, que pudesse ajudar a localizá

-lo na história do povo de Israel. Te-

mos que nos contentar com indícios in-

diretos que fornece o texto, comparan-

do com a linguagem e o conteúdo de 

outros livros da Bíblia Hebraica. Por 

isso, é possível dizer que Jonas tenha 

sido escrito no final do império Persa, 

ao redor do século V – IV aC., pelas 

mãos de sábios de Israel compro-

metidos com a fé e a vida do povo. 

A. 1,1-3: Javé envia Jonas para 

Nínive; 

B. 1,4-16: A tempestade no mar 

– Javé, Jonas, capitão e 

marinheiros; 

C. 2,1-11: Oração de Jonas e re-

sposta de Javé; 

A. 3,1-4: Javé envia Jonas para 

Nínive; 

B. 3,5-10: Ação dos ninivitas e 

o perdão de Deus; 

C. 4,1-11: Oração de Jonas e o 

questionamento de Javé a 

Jonas. 


