
Medo de não gostar do plano de Deus para sua vida 

 

Nesse estudo sobre o medo de não gostar do plano de Deus para nossas vidas, 

podemos usar e estudar o livro de Jonas, ele está dividido em 4 capítulos: 

Capítulo 1 – Quando Deus dá uma orientação para Jonas, que o mesmo deve seguir para 

Nínive, afim de falar do amor de Deus para aquele povo de coração tão duro e pecador; 

Capítulo 2 – Mesmo Jonas tendo sido desobediente, Deus teve misericórdia dele, ele 

precisou passar um tempo a sós, para que Deus pudesse ministrar em seu coração; 

Capítulo 3 – Jonas vai a Nínive e prega para que o povo se arrependesse, ou seja, fez 

aquilo que Deus tinha proposto para ele; 

Capítulo 4 – o Agir de Deus na vida de Jonas: 

Deus o ouve: 1 – 4 

Deus o consola: 5 – 8 

Deus o ensina: 9 – 11  

 

 Existem alguns relatos bíblicos que afirmam que a vida de Jonas realmente existiu, 

que não é puramente fantasia, ou uma história alegórica, conforme está descrito no livro 

dos Reis 14:25 “Foi ele que restabeleceu o território de Israel, desde Lebo-Hamate até o 

mar da Arabá, conforme o Senhor, Deus de Israel, havia falado por meio de seu servo 

Jonas, filho do profeta Amitai, de Gate-Héfer” ou até mesmo mencionado por Jesus no 

Novo Testamento, como em Mateus 12:40 “pois, assim como Jonas esteve três dias e 

três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do homem estará três dias e três noites 

no coração da terra”  

 O tema central no livro de Jonas, não é sobre um grande peixe, que foi mencionado 

quatro vezes, ou sobre uma grande cidade, que o livro faz menção apenas oito vezes, ou 

nem tão pouco sobre a própria desobediência de Jonas, que está mencionada dezoito 

vezes, porém o tema central do livro trata sobre Deus, pois ele é mencionado trinta e seis 

vezes nesses quatro capítulos curtos, e, se fosse retirado do livro, a história não faria 

sentido algum. O Livro de Jonas é sobre a vontade de Deus e como reagimos a ela. 

 Um dos problemas dos homens é se recusarem a aceitar a soberania de Deus em 

suas vidas. Com isso quero dizer que o homem não compreende o direito absoluto de 

Deus de reger em suas vidas. Deus tem este direito inerente pois ele é o Criador. 

Precisamos compreender que nada acontece na terra sem a permissão ou a aprovação 



dele. Faço essa distinção porque ele permite que coisas aconteçam que são contrárias à 

nossa vontade. Por exemplo, a Bíblia ensina sobre o livre arbítrio do homem para 

escolher. Enquanto Deus permite o exercício deste livre arbítrio, ele não aprova as 

escolhas do homem que são contrárias à sua santa vontade. Por outro lado a soberania de 

Deus não é diminuída pelo exercício do livre arbítrio do homem. 

 Em Jonas 1, vemos o chamado de Deus na vida de Jonas para anunciar 

arrependimento à Nínive e sua frustrada tentativa de fuga. Nínive era uma nação má e 

pecadora. Conhecida por sua impiedade, Nínive era carregada de violência, abusos e 

injustiça. Ao saber qual seria o destino da profecia Jonas tenta fugir do Senhor. Fazemos 

o mesmo, muitas vezes em nossas vidas. Julgamos que o chamado do Senhor é uma baita 

loucura. Que as pessoas não nos ouvirão! A nossa precipitação nos leva a um inútil 

período de fuga e perda de tempo. Na verdade, muitos vendavais nos cercam, até que 

cedamos. A Soberania de Deus não pode ser frustrada. Portanto, se você crê que Ele o 

está direcionando, atenda ao chamado. Antes que o “temporal” chegue! 

 Em Jonas 2, vemos o clamor de Jonas de dentro do grande peixe que o havia 

engolido. Em sua descrição Jonas deixa bem claro que viu a morte de perto. Dali, ele 

clamou ao Senhor Deus! Aprendemos que não importa onde estamos, mesmo em face da 

morte, se clamarmos ao Senhor ele nos ouve. Jonas colocou diante de Deus seu 

arrependimento sincero. A consequência disso, é que ele foi prontamente ouvido e 

recebeu um grande livramento. Ainda dentro do peixe Jonas louva a Deus. Oferece 

cânticos de gratidão, que agradam a Deus e como está escrito: “E o Senhor deu ordens ao 

peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme”. 

 Em Jonas 3, aprendemos que não há caso perdido. Embora Nínive fosse ímpia e 

má, quando ouviu a Palavra de Deus por meio de Jonas, ela creu. Muitas vezes nós 

rotulamos as pessoas. Não acreditamos que “aquele” ou “aquela” pessoa possa ser 

convencida pelo Espírito Santo para arrependimento. Isso cria um bloqueio e não 

compartilhamos com elas a boa Palavra de Deus. Jonas a princípio, fez o mesmo. Mas 

quando Deus o impeliu a pregar, e ele o fez, os ninivitas creram. Do menor ao maior, 

todos expressaram atitude de arrependimento. Em consequência a isso, a nação foi 

perdoada e o juízo de destruição cancelado. Muitas famílias, pessoas, enfim poderiam ser 

poupados se nós, os que cremos compartilhássemos mais a mensagem de Jesus Cristo. 

Vivemos em um mundo tão individualista e frio que acabamos nos esquecendo de ser 

afetuosos com o próximo. A mensagem que salvou sua vida pode salvar a de muitas 

pessoas, desde que você compartilhe. 



Em Jonas 4, vemos o desapontamento do profeta Jonas com Deus. Ele fica 

indignado com o fato de o Senhor cancelar o juízo sobre a nação arrependida e demonstrar 

misericórdia. Em contrapartida, ele fica ainda mais indignado com o fato de o Senhor ter 

enviado uma lagarta para matar a planta que lhe serviu de sombreiro no dia anterior. 

Somos como Jonas muitas vezes. Incoerentes. Temos cuidado com os animais, com as 

árvores, com a natureza, mas não estamos nem aí para o ser humano. Aprendemos com 

Deus que a misericórdia deve ser uma prática constante em nossas vidas. Dessa forma, 

somos parecidos com Ele. 

Por mais que não gostamos do plano de Deus para nós, uma coisa e certa, devemos 

seguir, por mais difícil que seja, por mais complicado, por mais doido, pois e amis fácil 

obedecer a Deus, do que sacrificar a nossa própria vida, Jonas achou que era mais fácil 

sacrificar a vida dele, do que ouvir e obedecer a voz do Deus, e você? O que vai fazer a 

partir de hoje, Deus tem um plano para você, você vai seguir os seus próprios planos de 

vontades? Ou vai seguir o propósito de Deus para a sua vida? 


