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JONAS  

 

 

“Javé, Deus compassivo e clemente” 1  

 

 

O livro de Jonas faz parte da coleção dos livros proféticos, sendo considerada 

uma novela bíblica. O nome do profeta, “Jonas”, foi extraído de 2Rs 14,25. Jonas em 

Hebraico significa “pomba”, um dos símbolos de Israel, o que torna possível entendê-lo 

como a personificação de um grupo dentro do povo. Assim também seu nome como 

consta no início do livro: “Jonas, filho de Amati” (Jn1,1); pela tradição, houve um 

profeta do tempo de Jeroboão II com o mesmo nome (783-743 a.C.), da aldeia de Gat-

Ofer (2Rs 14,25).  É possível que Jonas tenha sido escrito no final do império persa, 

entre 400 e 350 a. C.  

No período da dominação dos persas, dentre as muitas preocupações, a principal 

era a reconstrução do Templo de Jerusalém, a restauração da Lei e das práticas rituais 

(DF. Lv 7,11-27), a eliminação de influências estrangeiras e a proibição de casamentos 

mistos; bem como o uso de genealogias, para garantir os direitos do povo eleito e a 

pertença à Lei (cf. Esd 9-10; Ne 13). O autor de Jonas ironiza o comportamento do 

judeu nacionalista e descreve os estrangeiros como pessoas solidárias que rezam, 

sacrificam e temem a Deus. Visão que reflete a experiência de muitos judeus da 

diáspora que valorizam os estrangeiros.  

                                                 
1 Introdução ao livro de Jonas, Nova Bíblia Pastoral, 2016.   



 O personagem principal se apresenta no drama com características de um anti-

profeta, visto que, antes de partir para Nínive, tentou fugir da vontade – missão – de 

Deus para sua vida. Assim este livro diferentemente dos outros profetas não trás uma 

denúncia ou um anúncio, narra o chamado de um profeta que se opõe a missão que lhe é 

confiada. O objetivo desta história é instruir seus leitores. Na bíblia podemos encontrar 

outras histórias parecidas, como a narrativa de Jó (1-2 e 42,7-17), vários contos no livro 

de Daniel, 1-6, a história de Tobias, Judite e Suzana.  

Com a leitura de Jonas, podemos constatar que se trata de uma narrativa com 

unidade de tema e estilo: no mar (capítulos 1 e 2) e em terra (capítulos 3 e 4) 

apresentado nestas duas cenas. Nelas estão presentes com ênfase a palavra de Javé, a 

resposta de Jonas, a presença de personagens de outras terras e de elementos da 

natureza. Somente um salmo, narrativa poética, foi acrescentado no capítulo 2, 3-10, 

com uma teologia diferente do restante do livro, ensinamento e centralidade ao templo. 

Isso porque, em geral, os sacerdotes, e seus 2 ensinamentos, estavam mais relacionados 

ao culto e ao sacrifício. A história do livro de Jonas emprega alguns recursos narrativos, 

como a repetição de palavras, o uso de citações e inversão irônica. 

No livro o chamado de Jonas é repetido por duas vezes, no primeiro, ele não 

aceita e foge e, no segundo, acaba por obedecer. Na narrativa, os marinheiros e os 

ninivitas reconhecem o poder de Deus e rezam, enquanto Jonas, representante do povo 

de Israel, permanece fechado em sua escolha a recusar à ordem de Javé. O autor do livro 

de Jonas não teve vínculo com os sacerdotes, mas ele pode ser de outro grupo que 

ensinava ao povo, os sábios, porque conhecia bem a tradição de seu povo. Em Israel, a 

sabedoria oficial estava ligada ao templo, mas no meio do povo existiam pessoas sábias, 

comprometidas com a fé e a vida. 

 A história, como conhecemos, concebe Javé que teve compaixão dos 

estrangeiros e de um grande inimigo de Israel: Nínive. Trata-se de uma ironia contra o 

fluxo judaico da época de Esdras, que acreditava ser o povo judeu o único povo 

eleito/santo, considerando os estrangeiros impuros e os inimigos incapazes de Javé. 

 O livro termina com uma pergunta: “E eu, será que vou ter pena de Nínive?” 

Não se sabe qual teria sido a resposta de Jonas, e esta questão ainda continua em aberto. 

Assim, a história de Jonas tem muito a nos ensinar, e nos ajuda a ressignificar o valor de 

oferecer o perdão e de dá-lo em primeiro lugar para si mesmo, pois Deus é compaixão. 

Ou seja, ao experimentar a misericórdia de Deus, deve-se transbordá-la aos outros. 

Portanto, recordados de que somos à Sua imagem e semelhança, nossa vocação precisa 



dilatar as mesmas atitudes nos nossos relacionamentos e fatos que vivemos. Para isso, é 

necessária a nós a mesma conversão de Jonas. 

 O enredo central desta novela, não é narrar a saga de Jonas, mas antes, 

demonstrar como Javé é misericordioso para com aqueles que buscam o seu perdão e 

suplicam a sua bondade. Certamente, essa novela servia para instruir os judeus a buscar 

a Javé.   


