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Correndo com Deus 

Jonas 3.1-10 

1 A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: 2 “Vá à 

grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei”. 3 Jonas 

obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande; 

sendo necessários três dias para percorrê-la. 4 Jonas entrou na cidade e a percorreu 

durante um dia, proclamando: “Daqui a quarenta dias Nínive será destruída”. 5 

Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao 

menor, vestiram-se de pano de saco. 6 Quando as notícias chegaram ao rei de 

Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e 

sentou-se sobre cinza. 7 Então fez uma proclamação em Nínive: “Por decreto do rei 

e de seus nobres: Não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, 

provar coisa alguma; não comam nem bebam! 8 Cubram-se de pano de saco, 

homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os 

maus caminhos e a violência. 9 Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e 

não sejamos destruídos”. 10 Tendo em vista o que eles fizeram e como 

abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como 

tinha ameaçado. 

O sucesso de um homem só 

Quando Deus quer mudar um cenário ele não começa com um movimento; ele 

levanta uma pessoa. Um movimento nada mais é do que a aglutinação de 

pessoas que Deus foi, individualmente, levantando. Um movimento também 

pode ser o resultado da ação de uma pessoa que sozinha atuou para impactar. 

A pessoa que Deus levanta para agir e transformar, geralmente, é solitária. 

Raramente ela encontra, de início, apoio e vozes favoráveis. Sua carreira é solo. 
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A história está cheia de exemplos de pessoas que sozinhas transformaram o 

mundo. Foram vozes solitárias que clamaram no deserto, mas que conseguiram 

reverberar mudanças e transformações. Perseveraram e ao longo da estrada 

encontraram aliados, somaram esforços, até que transformaram e abençoaram 

vidas e sociedades inteiras. Chamamos essas pessoas de heróis. 

Infelizmente, a maioria de nós não acredita que uma pessoa sozinha é capaz de 

transformar situações, aos nossos olhos, impossíveis. Pense, por exemplo, num 

casamento. Só um dos cônjuges luta para ver a situação melhorar. O outro 

parece não se importar nem buscar mudanças. Os filhos, para se protegerem, 

isolaram-se dos pais. A situação vai se deteriorando. Seria possível para uma 

pessoa sozinha salvar o casamento? Pela graça de Deus, sim. 

Ed Wheat, médico americano, especialista no trabalho com casais, escreveu um 

livro pequeno (72 páginas apenas!), mas de enorme encorajamento. Está fora 

de edição. Foi lançado no Brasil pela editora Mundo Cristão no final dos anos 

90. O título é “Como salvar sozinho o seu casamento”. 

O Dr. Wheat aponta que é possível salvar um casamento quando apenas um 

dos dois aprendem os princípios bíblicos do amor e os aplica consistentemente. 

Ele diz que é trabalhoso, é árduo, mas é possível salvar sozinho seu casamento. 

Sozinhos, nós podemos fazer muita coisa, em todas as áreas da vida. O que não 

podemos é nos intimidar nem nos desencorajar. Pense no Brasil, por exemplo. 

O que apenas uma pessoa pode fazer para mudar o estado do nosso país? Olhe 

para Jonas e aprenda com o sucesso de um homem só. 

Correndo com Deus 

Já vimos que Jonas, ao receber o chamado, correu de Deus (Jn 1); depois ele 

correu para Deus (Jn 2). Hoje nós veremos que ele correu com Deus (Jn 3). 
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O que uma pessoa sozinha, correndo com Deus, pode fazer? 

O maior avivamento da história aconteceu em Nínive, e tudo começou com 

uma pessoa solitária, começou com Jonas, com um homem que se arrependeu 

de ter corrido de Deus, que correu para Deus e que passou a correr com Deus. 

Pode muito uma pessoa que corre com Deus. Ela pode ser a chave, por 

exemplo, de um avivamento na casa dela, na igreja dela, nos ambientes de 

convívio dela, no país dela e assim por diante. 

Algumas pessoas, olhando ao redor do local em que elas trabalham, por 

exemplo, podem ficar intimidadas por tanta impiedade, sem saber o que elas 

poderiam fazer sozinhas para mudar o ambiente. O que poderia um cristão ou 

uma cristã fazer em tal situação? É preciso correr com Deus. 

Pense agora nos adolescentes e nos jovens cristãos, cursando o ensino médio, 

os cursinhos pré-vestibulares e as universidades por esse país afora. Eles estão 

sendo esmagados de todos os lados. São tantos bombardeios disparados pela 

maioria, tantas opções, tantas sugestões, tanta sensualidade, tanto hormônio 

borbulhando no corpo, tanta malandragem, tanto mau-caratismo, tanta droga, 

tanta bebida… enfim, tanta coisa que eles, flertando com a possibilidade de 

cederem, ficam pensando: “Estou sozinho! Como eu posso sobreviver? Como 

eu posso influenciar?” É preciso correr com Deus. 

Olhemos para o exemplo de Jonas. Vejamos o que ele, sozinho, correndo com 

Deus, conseguiu fazer. Há duas verdades fundamentais para as quais eu chamo 

a sua atenção nesta manhã. Quem corre com Deus pela transformação do 

mundo precisa: [1] corrigir seus caminhos e [2] conferir a ação de Deus. 

Quem corre com Deus deve fazer a sua parte e crer na ação de Deus. 
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1. Corrija seus caminhos 

Jonas tinha o privilégio de ser profeta de Deus. Sobre ser profeta, Amós falou: 

Am 3.7-8 | 7 Certamente o Senhor, o Soberano, não faz coisa alguma sem revelar 

o seu plano aos seus servos, os profetas. 8 O leão rugiu, quem não temerá? O 

Senhor, o Soberano, falou, quem não profetizará? 

Jonas, no entanto, havia corrido dessa sua condição abençoada. Correu e caiu, 

conforme já vimos anteriormente (cf. Jonas 1). Deus, porém, foi ao encontro 

dele e o tragou com graça; Jonas, então, correu para Deus (cf. Jonas 2). Agora, 

para correr com Deus, o que ele deveria fazer? Corrigir seus caminhos. Como? 

1.1 - Agarrando a oportunidade 

A oportunidade veio para Jonas. Ele precisava agarrá-la. 

Jn 2.10-3.1 | 2.10 E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra 

firme. 3.1 A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem […] 

A graça de Deus se manifestou abundante de duas maneiras na vida de Jonas. 

Primeiro, ele recebeu um livramento milagroso de Deus (Jn 1.10). Segundo, ele 

recebeu pela segunda vez a palavra do Senhor (Jn 2.1). 

A oportunidade não era apenas a de, são e salvo, recomeçar a vida. Não era 

para Jonas seguir vivendo de qualquer jeito, desnorteado, fazendo o que lhe 

desse na cabeça, seguindo apenas seu coração. Jonas deveria reavaliar sua 

rebeldia, rever seus caminhos e refazer sua história de acordo com a Palavra. 

Todo livramento divino, toda segunda chance de Deus, vem como oportunidade 

para se ouvir, crer e obedecer a palavra de Deus. Pena que a maioria das 

pessoas que recebem livramento de Deus não percebe isso. Geralmente, elas 

   4
Pr. Leandro B. Peixoto  

Segunda Igreja Batista em Goiânia 
17 de abril de 2016



Jonas: o profeta relutante e o Deus resoluto 
05 | Correndo com Deus - Jonas 3.1-10

seguem suas vidas sem se atentarem à palavra do Senhor que vem pela segunda 

vez; seguem com um sentimento vazio de gratidão ou de religiosidade e é só. 

Não se balizam pela palavra do Senhor. Porém, oportunidades sempre vêm 

acompanhadas pela palavra de Deus. 

É mais ou menos assim. 

Você recebe um grande livramento de Deus, seguido da palavra de Deus que 

anteriormente você não levou em conta em sua vida. Por exemplo… 

• Talvez você tivesse anteriormente negado o evangelho de Jesus Cristo, 

mas agora o Senhor coloca de novo a pregação da cruz e do 

arrependimento diante de você. É a palavra do Senhor a você pela segunda vez. 

E agora, com o seu coração amolecido pela tormenta e sensibilizado pelo livramento 

de Deus, você presta atenção no que Deus está dizendo a você. 

• Talvez você tivesse desprezado as Escrituras em sua vida, mas agora o 

Senhor a coloca de novo diante de você. É a palavra do Senhor a você pela 

segunda vez. E agora, com o seu coração amolecido pela tormenta e sensibilizado pelo 

livramento de Deus, você presta atenção no que Deus está dizendo a você. 

• Talvez você tivesse insistido num caminho contrário ao ensino bíblico ou 

à vontade revelada de Deus para você. Caiu com os burros n’água. Sofreu 

muito. Mas, Deus livrou você de tanta coisa. Agora você está em terra 

firme de novo e Deus começa a falar com você mais uma vez. É a palavra do 

Senhor a você pela segunda vez. E agora, com o seu coração amolecido pela tormenta 

e sensibilizado pelo livramento de Deus, você presta atenção no que Deus está 

dizendo a você. 

Quem corre com Deus corrige seus caminhos. A pessoa se agarra à 

oportunidade de ouvir, crer e praticar a palavra de Deus. Ela ouve a instrução, 
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recebe-a no coração e coloca tudo em ação. É Isso o que significa agarrar a 

oportunidade. Envolve cabeça, coração e comportamento. Isso é correção de 

caminho. 

1.2 - Aceitando a obrigação 

Jonas corrigiu seu caminho agarrando a oportunidade e aceitando a obrigação. 

Jn 3.1-4 | 1 A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: 2 

“Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei”. 3 

Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande; 

sendo necessários três dias para percorrê-la. 4 Jonas entrou na cidade e a percorreu 

durante um dia, proclamando: “Daqui a quarenta dias Nínive será destruída”. 

Jonas tinha uma obrigação antes e a mesma obrigação após o grande 

livramento de Deus. Ou seja: o profeta deveria ir “pregar para a grande cidade de 

Nínive”. 

Da primeira vez foi assim: 

Jn 1.1-2 | 1 A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: 2 

“Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade 

subiu até a minha presença”. 

Da segunda vez foi assim: 

Jn 3.1-2 | 1 A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: 2 

“Vá à grande cidade de Nínive e proclame contra ela a mensagem que eu lhe darei”. 

Sobre essa variação nos termos, O. Palmer Robertson diz assim: 

Não é que Deus tivesse mudado de ideia. Jonas ainda deveria começar com a mesma 

mensagem de julgamento, denunciando o pecado do povo. Todavia, a própria 
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experiência de Jonas, dentro e fora do ventre do peixe, fala a respeito da 

possibilidade de perdão, restauração e bênção depois da condenação divina. Jonas, 

nesse momento, não é capaz de transmitir qualquer outra mensagem, queira ele ou 

não. Não importa o que diga, sua experiência de vida proclama para os seus 

ouvintes: “Olhem para mim. Perdão e restauração são possíveis mesmo para aqueles 

que desobedecem a Deus e fogem dele.” Em vez de pregar, de modo exclusivo, contra 

a cidade, a própria presença de Jonas proclamava esperança para a cidade. 

A obrigação que Jonas tinha era de ir e proclamar aquilo que o próprio Deus 

tinha feito na vida dele. O tema de Jonas deveria ser graça e verdade - a graça 

que salva, que perdoa e que restaura, sob pena de juízo e condenação cair sobre 

os que não se arrependem. Com vida e com voz Jonas deveria proclamar. 

No entanto, a julgar pelo conteúdo do sermão e pela atitude de Jonas no 

capítulo 4 (que, Deus permitindo, nós ainda estudaremos), parece que o 

profeta obedeceu com reservas. Ele foi a Nínive para despejar apenas juízo e 

condenação. Verdade sem graça. Não havia nada de graça na vida e na voz dele. 

Jn 3.4 | Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: “Daqui 

a quarenta dias Nínive será destruída”. 

O cumprimento “desgraçado” da obrigação por parte do profeta; ou seja: a 

vontade, a vida e a voz de Jonas desprovidas de graça podem ser comprovadas 

não só no sermão, mas na postura dele logo adiante. 

Jn 3.10-4.1 | 3.10 Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus 

maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. 4.1 

Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu. 

Mas mesmo assim Deus despejou graça sobre graça na cidade de Nínive. Há 

encorajamento para todos nós neste fato. Observe. 
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Encorajamento pela atitude de Jonas 

Essa atitude de adolescente aborrecido por parte de Jonas serve de 

encorajamento para aqueles que tentam correr com Deus, mas estão sozinhos, 

sem apoio humano, buscando transformação em casa, na escola, no trabalho ou 

na sociedade. Como? 

Observe que mesmo emburrado, mesmo sem graça, ao obedecer a Deus Jonas 

viu que Deus age com graça para transformar pecadores penitentes. Ele até 

chegou a dizer que sempre soube disso e que por isso fugiu do seu chamado. 

Jn 4.2 | Ele orou ao Senhor: “Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava 

em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Társis. Eu sabia que tu és Deus 

misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar 

mas depois te arrependes.” 

Quem corre com Deus descobre que mesmo sozinho, mesmo sendo falho e 

pecador, colhe frutos de justiça e de transformação. Tão logo se dispôs a 

obedecer, Jonas, mesmo que a contragosto, viu a “grande cidade de Nínive” 

sendo transformada pela graça de Deus. Isso deveria nos encorajar a correr com 

Deus em busca de transformação. Deus age através e apesar de nós. 

Encorajamento pelo tamanho de Nínive 

Além da ação graciosa de Deus apesar da postura de Jonas, nós podemos ser 

encorajados pela ação graciosa de Deus apesar do tamanho de Nínive. Isso é 

importante pois tantas vezes nós nos desencorajamos por estamos sozinhos e 

nos vermos diante de um problema gigantesco, muito maior do que 

conseguimos suportar. 

Duas vezes nós lemos em Jonas a descrição: “a grande cidade de Nínive”. 

Grande por quê? Grande de que forma? 
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Nínive era grande por sua história. A cidade havia sido fundada pelo 

tataraneto de Noé, Ninrode - “o primeiro homem poderoso na terra”, conforme 

lemos em Gênesis 10.9-12. Grande pelo seu tamanho. Era uma cidade com 

número entre 600.000 e 1.000.000 de habitantes. Grande pela sua influência. 

Ela era a capital do poderoso império assírio. Grande pelos seus pecados. A 

cidade era reconhecida mundialmente por suas crueldades, perversidades e 

promiscuidades. 

Pois bem, quem sozinho, humanamente falando, teria a chance de ver 

transformada uma cidade assim? Uma cidade parruda, petulante, poderosa e 

promíscua. Uma superpotência pecadora versus um profeta solitário. Jonas foi 

bem-sucedido porque estava correndo com Deus. 

Penso que Deus fez questão de registrar o tamanho de Nínive e a teimosia de 

Jonas para nos encorajar a aceitar nossas obrigações com a confiança de que 

apesar de nós e apesar do tamanho do problema que nós temos para enfrentar, 

quando corremos com o Senhor temos grandes chances de ver pessoas, 

situações, instituições e sociedades transformadas pela graça soberana de Deus. 

Jonas, ao receber a segunda chance de Deus, ao receber a palavra do 

Senhor pela segunda vez, corrigiu seu caminho - ele agarrou a oportunidade 

e aceitou a sua obrigação; ele ouviu e obedeceu a Deus. 

E você, o que fará? Corrija seu caminho. Agarre-se à oportunidade que Deus 

está te dando, aceite a sua obrigação. Ouça e obedeça a palavra de Deus. 

2. Confira a ação de Deus 

Jonas tinha corrigido seus caminhos. O profeta agora conferiria a ação de Deus. 
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É maravilhoso conferir o que pode acontecer quando uma pessoa sozinha 

corrige seus caminhos e começa a correr com Deus. No caso de Jonas, a nação 

inteira foi transformada diante de seus olhos. A cidade inteira de Nínive se 

rendeu aos pés do Senhor e recebeu o perdão. Vale a pena ler de novo. 

Jn 3.5-10 | 5 Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram um jejum, e todos eles, 

do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. 6 Quando as notícias chegaram ao 

rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de 

saco e sentou-se sobre cinza. 7 Então fez uma proclamação em Nínive: “Por decreto 

do rei e de seus nobres: Não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou 

ovelhas, provar coisa alguma; não comam nem bebam! 8 Cubram-se de pano de 

saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem 

os maus caminhos e a violência. 9 Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e 

não sejamos destruídos”. 10 Tendo em vista o que eles fizeram e como 

abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como 

tinha ameaçado. 

Jonas conferiu e viu a ação graciosa e transformadora de Deus. Tudo bem que 

ele não gostou do que viu (cf. Jn 4), mas Deus agiu transformando. 

Correndo com Deus 

Não sei o seu estado. 

Pode ser que você esteja diante de um problema do tamanho da grande cidade 

de Nínive. Pior ainda, pode ser que só você esteja lutando para salvar seu 

casamento, para salvar seus filhos, para transformar as vidas daqueles que 

cruzam seu caminho, para enfrentar as tentações da juventude, etc. 

Jonas, sozinho, correndo com Deus, após corrigir seus caminhos, pôde conferir 

a graça transformadora de Deus na cidade de Nínive. Você também pode. 

   10
Pr. Leandro B. Peixoto  

Segunda Igreja Batista em Goiânia 
17 de abril de 2016



Jonas: o profeta relutante e o Deus resoluto 
05 | Correndo com Deus - Jonas 3.1-10

Como vimos, requer-se de você duas coisas: 

1. Agarre a oportunidade (agradeça o livramento; depois ouça, creia e 

obedeça a Palavra); 

2. Aceite a obrigação (anunciar com vida e com voz a graça de Jesus 

Cristo). 

O mundo ainda está por ver o que uma pessoa sozinha, correndo com Deus, é 

capaz de fazer acontecer. Creia e corra com Deus. 

Creia em Cristo e corra com Deus no poder do Espírito Santo. 

Jo 14.12-14 | 12 Digo-lhes a verdade: Aquele que crê em mim fará também as 

obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou 

indo para o Pai. 13 E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja 

glorificado no Filho. 14 O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. 

O mundo ainda está por ver o que uma pessoa sozinha, correndo com Deus, é 

capaz de fazer acontecer. Creia e corra com Deus. 
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