
Introdução 

O livro de Jonas foi lido de diversas formas: 

alguns o consideram história, outros, uma 

alegoria ou parábola. Ao longo da narrativa, 

encontramos muitas ironias, entre elas o fato de 

todos os estrangeiros clamarem a Deus, exceto 

Jonas. Há também o uso de exageros – a 

grande cidade, o grande peixe, a conversão de 

todos os habitantes de Nínive no primeiro dia de 

pregação, inclusive do rei. Além disso, o autor 

lança mão do elemento fantástico, como o fato 

de Jonas permanecer três dias dentro do peixe 

e ser devolvido vivo. Não é possível uma 

definição rígida quanto ao gênero literário do 

livro de Jonas. É uma história com elementos 

próprios de novela, de parábola, de sátira e de 

midraxe.  

Autoria e data 

Não sabemos quem foi o autor ou os autores de 

Jonas. Não parece ter sido escrito no círculo 

dos sacerdotes, pois não há assuntos 

relacionados ao culto e ao sacrifício. Outro 

grupo responsável pelo ensino do povo era o 

dos sábios. Em Israel, a sabedoria oficial estava 

ligada com o templo, mas no meio do povo 

existiam pessoas sábias, comprometidas com a 

fé e a vida. O autor do livro de Jonas pode ter 

sua origem entre os sábios de Israel, pois 

conhecia bem a tradição do seu povo e também 

a de outros povos. Ele parece ter contato com 

estrangeiros seja na diáspora, seja em 

Jerusalém, e os via com bons olhos. 

A narrativa deste livro não oferece nenhuma 

evidência histórica. O objetivo do livro não é 

apresentar dados históricos, mas transmitir um 

ensinamento às pessoas que viviam no tempo 

em que foi escrito. Temos alguns indícios: 

 A narrativa de Jonas apresenta várias 

palavras de origem aramaica. A língua 

aramaica tornou-se a língua oficial no 

período persa. As palavras que 

designam os marinheiros (1,5), o navio 

(1,5), o decreto do rei de Nínive (3,7), 

entre outras, vêm do aramaico. 

 A compreensão de Deus. O autor utiliza 

a expressão “Deus do céu”, que 

aparece nos livros do pós-exílio (cf. Esd 

1,2; 5,11; Ne 1,4.5; Dn 2,18). A ideia de 

Javé, o Deus de Israel, como divindade 

que age no mundo inteiro também é 

pós-exílica. 

 A história de Jonas faz alusão aos 

costumes persas, por exemplo: a 

inclusão dos animais nos rituais de 

penitência (Jn 3,7-8). 

No livro de Jonas, não há a influência da época 

helenística do tempo de Alexandre Magno e 

seus sucessores (333 a.C. – 134 a.C.). Não 

aparece o conflito com os samaritanos, nem 

mesmo a questão dos casamentos com 

mulheres estrangeiras, tratada por Neemias e 

Esdras (Ne 13,23-27; Esd 4, 6-23; 9-10). Diante 

dos elementos apresentados, é provável que o 

livro de Jonas seja do final do período persa. 

Estrutura do livro 

Primeira cena – capítulos 1 e 2: no mar 

A – 1,1-3: Javé envia Jonas para pregar em 

Nínive, mas ele foge. 

B – 1,4-16: A tempestade no mar: Javé, Jonas, 

o capitão, os marinheiros. 

C – 2,1-11: A oração de Jonas e a resposta de 

Javé: pela palavra e pela natureza. 

 



Segunda cena – capítulos 3 e 4: em terra. 

A – 3,1-4: Novamente Jonas é enviado a Nínive 

e lá prega a destruição. 

B – 3,5-10: A ação dos Ninivitas – homens, 

mulheres, reis e animais – e o perdão de Deus. 

C – 4,1-11: A oração de Jonas e o 

questionamento de Javé a Jonas. 

A mensagem de Jonas 

O autor de Jonas ironiza o comportamento do 

judeu nacionalista e tem um olhar favorável aos 

estrangeiros. A resistência de Jonas representa 

aqueles grupos que não aceitam que Javé seja 

misericordioso com os povos estrangeiros – 

muito menos com os assírios –, como Abdias, 

Joel, Neemias e Esdras.  

O livro de Jonas foi usado contra uma visão 

reduzida de determinados grupos de judeus 

que pensavam que eles eram o único povo 

abençoado por Deus. O texto vai além. 

Apresenta um Deus que vê e se arrepende do 

mal. Um Deus que não é insensível à vida do 

povo, mas que se deixa comover, assim como 

o Deus do êxodo.  

No capítulo 4, há um duplo questionamento a 

Jonas: “Tens, por acaso, motivo para te irar?”, 

“Está certo que te aborreças por causa da 

mamoneira?” (4,4.9) Aqui está a chave para a 

mensagem central do livro. Deus lança um 

apelo a Jonas para que ele reconheça o seu 

erro e que Deus está certo ao mostrar sua 

compaixão diante do comportamento dos 

assírios em Nínive. E o livro termina com a 

pergunta: “E eu não terei pena de Nínive?”. Esta 

questão foi um desafio para todos os ouvintes 

do tempo de Jonas. E continua em aberto, 

exigindo uma resposta de quem lê a história.  
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