
  

4. MENSAGEM 

O livro de Jonas traz uma mensagem 

de misericórdia para Nínive, capital da 

Assíria, símbolo de imperialismo e de 

opressão contra o povo de Israel. Jonas deve 

exortar Nínive à conversão para ela receber o 

perdão de Deus. A mensagem de Jonas é 

dura para os grupos nacionalistas de Israel 

que acreditam que Javé é o Deus exclusive 

dos israelitas. Jonas afirma que Deus ama 

também ama também os estrangeiros 

inclusive os opressores. Jonas chama os 

ninivitas à conversão ao Deus verdadeiro, não 

a trocar de religião. Eles unicamente devem 

deixar os a sua má vida e ações violentas. 

A mensagem de Jonas tem um duplo 

aspecto: num primeiro momento Nínive está 

chamada à conversão e num segundo, Israel 

deve aceitar que Deus pode ter misericórdia 

para com os outros povos. A personagem de 

Jonas representa os grupos nacionalistas de 

Israel, por isso Jonas prefere a morte em lugar 

de ir a Nínive levar a mensagem de Javé. 
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O LIVRO DE JONAS 

 

A história de Jonas consiste na 

narração do chamado do profeta para a 

cidade de Nínive que ele logo recusa e tenta 

fugir. Durante a tentativa de fuga é lançado ao 

mar onde é engolido pelo peixe e depois de 

três dias e três noites é lançado na praia e se 

põe a caminho de Nínive, agora obedecendo 

ao seu chamado. Assim, ele anuncia a 

destruição da cidade e presencia a conversão 

de todos os habitantes daquele lugar e ao 

mesmo tempo se indigna com a misericórdia 

de Javé por aquele povo. 

 

1.CONTEXTO HISTÓRICO 

-Jonas profeta que deve pregar no 

estrangeiro (Nínive a capital da Assíria). 

- O profeta viveu no tempo de Jeroboão II, rei 

de Israel em 783-743 a.C (Samaria) 

-Escrito no final do período persa (400-350 

a.C), época de Neemias e Esdras. 

 

Características do período persa e 

personalidades importantes : 

- O tempo persa instaura a teocracia no lugar 

da monarquia: o sumo-sacerdote faz o papel 

do rei.  

-O templo é a referência de tudo. Ele tem um 

poder político-econômico e religioso. 

 -Teologia da retribuição, Lei de puro e 

impuro. 

-Pagamento de tributos em dinheiro. 

-Ciro II é o fundador do império persa (559-

530 a.C). 

-Dario I (521-486) dividiu o império em 

satrapias. 

- Zorobabel e Josué aparecem como 

representantes dos que foram para o exílio. 

-Em 445, o imperador manda Neemias com a 

missão de fortificar a região siro-palestina. 

-Em 398, o imperador manda Esdras para 

continuar a missão.  

 

2. O TEXTO 

  A história de Jonas se caracteriza por 

possuir uma estrutura bem definida e um 

enredo bem planejado e desenvolvido. A 

narrativa poderia ser dividida em quatro cenas 

principais em que se destacam elementos 

relevantes. 

1ª cena – Jonas e a tentativa de fuga –Jn 1 

2ª cena – Jonas e o grande peixe – Jn 2 

3ª cena – Jonas e os ninivitas – Jn 3 

4ª cena – Jonas e o diálogo com Javé – Jn 4 

 

 

O texto se reparte em mar e terra:  

NO MAR                                       EM TERRA 

A – 1, 1-3      Missão de Jonas     A – 3, 1-4 

B – 1, 4-16   Deus e os gentios     B – 3, 5-10 

C – 2, 1-11       Deus e Jonas        C – 4, 1-11 

 

3. FIGURAS 

Os recursos literários usados na 

narrativa bem elaborada de Jonas possuem o 

objetivo de acentuar para uma questão a se 

refletir. Na utilização dos exageros o livrinho 

de Jonas não tem a intenção de fornecer um 

registro fiel dos fatos, mas pretende por um 

lado acenar para os aspectos que deseja 

ressaltar e por outro evidenciar um fato em 

potencial. Dentre as figuras apresentadas 

para esse fim destacamos: O nome de Jonas; 

a cidade de Nínive; o mar e a tempestade; os 

marinheiros; o peixe; 


