LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS

O CHAMAMENTO DE DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO
44

Deus chamou Jonas
LEITURA BÍBLICA: Jn 1–4

OBJETIVO: Mostrar às crianças que Deus é onisciente, onipotente e onipresente e que, como Seus filhos, devemos
aprender a obedecê-Lo.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: (Escolha um ou alguns conforme a idade e a capacidade das crianças)
Salmo 139:1, 7 (1 SENHOR, tu me sondas e me conheces. 7 Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde
fugirei da tua face?); Salmo 147:5 (Grande é o Senhor nosso e mui poderoso; o seu entendimento não se pode
medir.); Efésios 6:1 (Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo.); Colossenses 3:20 (Filhos,
obedecei em tudo a vossos pais, pois isso é agradável no Senhor.); Lucas 11:28 (Ele, porém, respondeu: Pelo
contrário, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a observam!)
SUGESTÕES DE TRABALHO MANUAL:
1) Um grande peixe (não uma baleia) feito de dois pratos de papel. Recorte um círculo de um dos pratos e cole os
pratos. Desenhe Jonas dentro do estômago do grande peixe. Pinte o peixe, adicione barbatanas e uma cauda.
2) Recorte um grande peixe e corte-o ao longo do seu comprimento em dois pedaços. Cole a parte de cima do
peixe na parte de cima de um prendedor de roupas. Cole a parte de baixo do peixe na parte de baixo do prendedor
de roupas. Adicione Jonas. Abra e feche o prendedor de roupas para mostrar Jonas dentro do grande peixe.

CONTEÚDO: O Senhor dá a Jonas uma missão, mas ele foge. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai,
dizendo: “Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim.” Mas
em vez de obedecer à palavra de Deus, Jonas partiu para a cidade de Társis a fim de fugir da presença de Senhor.
Ele foi para Jope e encontrou um navio com destino a Társis, que ficava na direção oposta de Nínive; então pagou
a passagem e entrou no barco.

No caminho para lá, o Senhor lançou um grande vento no mar, e surgiu uma tempestade tão violenta que o navio
corria o risco de ser despedaçado. Todos os marinheiros estavam com medo, e cada um clamava ao seu próprio
deus. Eles começaram a jogar o equipamento e a carga no mar para aliviar o peso do navio, a fim de conseguir
navegar na tempestade. Enquanto isso, o que você acha que Jonas fez? Você acha que ele estava com medo e
clamando ao seu Deus como os outros marinheiros? Jonas tinha ido para o porão do navio e dormia
profundamente. O capitão veio até ele e perguntou: “Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca
o teu deus; talvez, assim, esse deus se lembre de nós, para que não pereçamos.” Então os marinheiros disseram:
“Vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal.” Eles fizeram um sorteio,
e Jonas foi sorteado.
Jonas se arrepende. Então lhe perguntaram: “Declara-nos, agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que
ocupação é a tua? Donde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu?”. Jonas respondeu: “Sou hebreu e temo ao
SENHOR, o Deus do céu, que fez o mar e a terra.” Ao saber que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, os
marinheiros ficaram com muito medo e lhe disseram: “Que é isto que fizeste!”

Então perguntaram a Jonas: “Que te faremos, para que o mar se nos acalme?”. Jonas simplesmente respondeu:
“Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta
grande tempestade.” Em vez de jogar Jonas ao mar, eles remaram com força para voltar à terra firme. Mas não
adiantou, porque a tempestade ficou ainda mais forte do que antes. Então clamaram ao Senhor: “Ah! SENHOR!
Rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a
nós, inocente; porque tu, SENHOR, fizeste como te aprouve.” Então levantaram Jonas e o jogaram no mar. E de
repente a tempestade parou e se acalmou. Quando isso aconteceu, os homens temeram muito ao SENHOR; e
ofereceram sacrifícios ao SENHOR e fizeram votos a Ele.
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Ora, o Senhor preparou um grande peixe para engolir Jonas, e não permitiu que ele se afogasse. Jonas ficou no
estômago do grande peixe por três dias e três noites. Enquanto estava lá Jonas clamou, orou e se arrependeu
diante do Senhor. Depois que Jonas orou ao Senhor, Ele ordenou que o grande peixe soltasse Jonas – então o peixe
vomitou Jonas em terra firme.
Jonas vai a Nínive. Então a palavra do Senhor veio pela segunda vez a Jonas, dizendo: “Dispõe-te, vai à grande
cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo.” Desta vez Jonas obedeceu ao Senhor; ele se
levantou e foi para Nínive. Assim que chegou lá, proclamou: “Ainda quarenta dias, e Nínive será subvertida”.
Quando o povo de Nínive ouviu isso, eles creram em Deus, jejuaram e vestiram panos de saco. Quando a palavra
chegou ao rei, ele se levantou de seu trono, tirou o manto real e se cobriu com pano de saco e cinzas. Então
decretou: “Por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa
alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água; mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os
animais, e clamarão fortemente a Deus; e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas
suas mãos. Quem sabe se voltará Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não
pereçamos?” Quando o Senhor viu como os ninivitas se arrependeram, decidiu não destruí-los.

Mas Jonas ficou irado com Senhor por não ter destruído Nínive, e disse-Lhe que queria morrer. E o Senhor lhe
perguntou: “É razoável essa tua ira?” Então Jonas foi para o lado oriental da cidade, fez uma cabana e esperou lá
para ver o que aconteceria com a cidade. Enquanto estava lá, o Senhor permitiu que uma planta crescesse sobre
Jonas para protegê-lo do sol, e Jonas ficou muito alegre. Mas no dia seguinte o Senhor fez com que um verme
comesse a planta, e ela secou. Então Deus enviou um vento oriental e permitiu que o sol escaldante incomodasse
Jonas a ponto de ele querer morrer. Jonas ficou irado com o Senhor por permitir que a planta morresse. Então o
Senhor disse a Jonas: “Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa
noite nasceu e numa noite pereceu; e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de
cento e vinte mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos
animais?”
APLICAÇÕES SUGERIDAS: Ore e tenha comunhão para decidir quais aplicações deve usar. Não tente usar todas
elas. É suficiente usar apenas uma ou duas aplicações apropriadas para a idade das crianças que está servindo.
● Deus é Onisciente, Onipotente e Onipresente. Embora Jonas tivesse tentado fugir e tivesse sido jogado no
mar, Deus estava observando toda a situação. Nosso Deus é onisciente (sabe de tudo), onipotente (todopoderoso) e onipresente (sempre presente). Deus vê tudo o que fazemos em todo lugar aonde vamos. Ele sabe
tudo o que dizemos e fazemos. Deus sempre cuida de nós em todas as situações, desde dias normais na escola
até eventos especiais em nossas vidas.

● Obedecer. Jonas foi comissionado (enviado) pelo Senhor para ir a Nínive a fim de pregar contra ela.
Inicialmente ele não obedeceu ao Senhor, e tentou fugir. Contudo o Senhor não o deixou escapar. Devemos
sempre obedecer ao Senhor porque não podemos nos esconder Dele. Se desobedecermos ao Senhor, aos nossos
pais, professores, treinadores, ou aos adultos ao nosso redor, poderemos causar muitos problemas, assim como
Jonas. Se desobedecemos ao Senhor ou a nossos pais, precisamos nos arrepender imediatamente.
● Deus se preocupa com as pessoas. Por meio desse relato de Jonas vemos que Deus poupou a vida dos
marinheiros no navio, poupou a vida de Jonas e também poupou todo o povo de Nínive, inclusive as crianças
(“que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda”), e até os animais. Devemos ter um coração
de falar aos nossos amigos sobre o Senhor Jesus e sobre a Palavra do Senhor na Bíblia. O Senhor cuida de todas
as pessoas e quer que elas O conheçam e creiam Nele (1Jo 3:16; 1Tm 2:4). Podemos convidar nossos amigos
para a reunião de crianças, para a reunião de crianças da vizinhança ou para nossa casa, para que ouçam mais
sobre a Bíblia e sobre Deus.

Adaptado das Lições para Reuniões de Crianças da Igreja em Nova Iorque. Uso permitido.
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