
Dentre as muitas
responsabilidades que
temos como pais, está a
difícil missão de ensinar
obediência a nossos
filhos. Esta não é uma
tarefa

eram um povo cruel e
talvez até perigoso!
Sabendo disso, Jonas
resolveu desobedecer a
ordem do Senhor. Ao invés
de partir em direção à
Nínive, Jonas embarcou em
um navio que estava indo
para o outro lado! Jonas
achou outro lado

O que você faria se fosse
engolido por um grande peixe 
e ficasse três dias preso ali?

Dia 7: É melhor obedecer... 
Do que ser engolido!

^ ´
Assim como Elias, Jonas foi um profeta do Senhor. A
Bíblia não apresenta muitas informações e detalhes
sobre ele, mas o livro de Jonas nos conta a respeito de
um episódio eletrizante na vida deste profeta! Certa
vez, Deus falou com Jonas e deu-lhe uma missão. O
profeta deveria ir até a cidade de Nínive e avisar o povo
daquele lugar que o Senhor havia visto a sua maldade e
estava prestes a destruir tudo ali! Os ninivitas não
conheciam a Deus e faziam muitas coisas erradas. Eles
er

tarefa simples, e envolve muito amor e paciência! O
aprendizado da obediência está ligado ao
entendimento de que às vezes é necessário silenciar
desejos pessoais para acatar ordens vinda de uma
autoridade. Da mesma forma que nós queremos o
bem dos nossos filhos, Deus tem planos
maravilhosos para mim e para você. Ele sabe o que
é melhor para os Seus filhos e quer cumprir em nós
a Sua boa, agradável e perfeita vontade. Mesmo
assim... Não são poucas as vezes em que
desobedecemos a Sua Palavra e pecamos contra o
Senhor! Ainda bem que servimos a um Deus
misericordioso, que está sempre disposto a nos dar
uma segunda chance e é o único que pode nos
inspirar a conduzir nossos filhos no aprendizado
deste princípio.

Em 1891, o jovem marinheiro inglês
James Bartley caiu no mar e foi
engolido por uma baleia cachalote! Ele
ficou no estômago da baleia por 15
horas, até ser

^

TCHIBUM
(Minha vida é uma viagem)
Esconde-esconde
(Diante do Trono para crianças)
O meu querer (Paulo C. Baruk)

O trabalho de um profeta é anunciar a mensagem de
Deus – no momento determinado pelo Senhor – a um
certo grupo de pessoas. Jonas era um destes
mensageiros, mas certa vez, resolveu fugir da
responsabilidade que Deus havia lhe dado! Isso não
pode ter acabado bem... Vamos ver o que aconteceu?

achou que podia fugir e se esconder de Deus. Mal
sabia ele que os olhos do Senhor estão em todo lugar!
(Pv. 15:3) Pouco depois que o navio se lançou ao mar,
uma tempestade violenta começou a sacudir a
embarcação. Apavorados, os marinheiros lançaram
parte das cargas ao mar e clamaram aos seus deuses,
mas isso de nada adiantou. O vento e as ondas eram
tão fortes que o navio estava a ponto de se
despedaçar! Ué, mas onde estava Jonas no meio de
toda esta confusão? Por incrível que pareça, o profeta
fujão estava no porão do navio, dormindo
profundamente! Quando o capitão o acordou e ele
percebeu do que estava acontecendo, Jonas caiu em
si. “Esta terrível tempestade é culpa minha. Por causa
da minha desobediência, eu coloquei todos vocês em
perigo, mas se vocês me jogarem no mar, ele voltará a
ficar calmo.” Os marinheiros lançaram Jonas ao mar e,
no mesmo instante, a furiosa tempestade se acalmou.
Um grande peixe engoliu o profeta, e por 3 dias e 3
noites, Jonas clamou a Deus lá de dentro da barriga do
peixe! Ele se arrependeu de seu pecado e o Senhor lhe
deu uma segunda chance: Ele ordenou que o peixe
vomitasse Jonas na praia e desta vez, o profeta
obedeceu a ordem do Senhor. Foi até Nínive e, por 40
dias, anunciou a mensagem de Deus ao povo daquela
cidade. O resultado? Os habitantes de Nínive ouviram
as palavras de Jonas e se arrependeram de todos os
seus pecados! Por causa disso, o Senhor teve
misericórdia deles, os perdoou e decidiu poupar a
cidade da destruição. Viu só? Obedecer é sempre a
melhor decisão,

Texto-base: Jonas 1-3 

´horas até ser resgatado por seus companheiros!



Versículo para 
memorizar

Amar a Deus significa obedecer a 
seus mandamentos. E seus 

mandamentos não são difíceis. 
(1 João 5:3)

Ninguém sabe exatamente que tipo de bicho
era o “grande peixe” que engoliu Jonas. Temos a
tendência de pensar que foi uma baleia, mas a
Bíblia não deixa isso claro. É possível até que se
trate de um animal já extinto!
Independentemente disso, deve ter sido uma
experiência assustadora. Você consegue imaginar
a situação de Jonas ali na barriga do bicho?

Por que às vezes é tão difícil obedecer de
primeira?

Através da história de
Jonas, aprendemos que
as consequências da
desobediência podem ser
catastróficas! Talvez você
nunca tenha sido
engolido por um peixe,
mas certamente se
lembra de alguma
situação
Em

Jonas se arrependeu de sua desobediência e
pediu perdão a Deus. E você, como reage nestas
situações?

Quando amamos alguém, nos alegramos em
fazer a sua vontade! A vontade de Deus é boa,
agradável e perfeita e Ele sabe o que é melhor
para nós. Que possamos aprender, assim como
Jonas, que obedecer é a escolha certa a fazer!

“Querido Deus, me perdoa quando desobedeci
ao Senhor e aos meus pais. Lava o meu coração
e me dá uma nova chance de fazer o que é certo!
Ajuda-me a honrar meus pais e autoridades,
mesmo quando não sinto vontade! Eu reconheço
que o Senhor sabe o que é melhor para mim, por
isso quero fazer o que a Tua Palavra ensina e
obedecer com alegria! Guia os meus passos e
livra-me do mal. Em nome de Jesus, amém.”

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

O que Jonas fez durante os três dias
e três noites que passou na

barriga do grande peixe? 

O que o Espírito Santo
ministrou aos nossos
corações hoje? Vamos orar
juntos?!

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

^

~

Jonas orou ao Senhor.

engolido por um peixe, mas será que consegue se
lembrar de alguma situação em que sofreu as
consequências de uma desobediência?

Ainda que às vezes seja difícil, Deus se alegra
quando obedecemos. Você se lembra o que
aconteceu quando Jonas obedeceu a Deus? Já
aconteceu algo parecido com você?

Abra sua Bíblia em Jonas 2:1 e complete o 
versículo abaixo:

“Então, de dentro do peixe, 
Jonas _____________ ao Senhor, seu Deus...”


