




Deus chama Jonas para uma tarefa em Nínive. 
Ele foge e toma um navio que vai para outra cidade. Acontece uma 

grande tempestade em alto mar.  Apavorados os tripulantes 
rezam, cada um para o seu deus. Jonas dorme no porão, bem 

tranqüilo. Os tripulantes tiram a sorte para ver quem era o culpado 
da desgraça. A sorte recai em Jonas e eles o atiram ao mar com a 

aceitação do Profeta que percebe que é ele mesmo o culpado.
No mar é engolido por um grande peixe. Por três dias permanece 

no seu ventre, até que, arrependido, é vomitado na praia.
Jonas entende que tem que fazer a vontade de Deus. Vai para 

Nínive e começa a pregação da conversão. Os ninivitas se 
convertem a começar pelo próprio rei.

A estória do Profeta Jonas



O estilo do livro de Jonas é 
muito diferente dos outros 
profetas. Enquanto os profetas 
ameaçam as nações pagãs, 
o livro de Jonas narra a 
conversão dos ninivitas.
Jonas anuncia a misericórdia 
a esse que foi um dos povos 
mais odiados por Israel.

Os profetas estão 
solidamente enraizados na 

situação político-social. 
Mas, Jonas parece estar 

solto no ar.



Na verdade, trata-se de um livro sapiencial. Não pertence ao 
gênero histórico, pois é uma parábola. Uma espécie de “novela” 

cujo tema é a misericórdia de Deus.
Apresenta um Deus que não é nacional, mas um Deus de toda a 

humanidade. Jonas anuncia um Deus que quer que todos se 
convertam para que tenham vida (4,2).



Essa obra nasceu depois do exílio da Babilônia, quando o povo de 
Deus estava se fechando num nacionalismo exclusivista.

Isto aparece bem na mesquinhez de Jonas. 
Todavia, os caminhos de Deus são diferentes dos caminhos dos 

homens. Deus quer salvar também os inimigos. Ele não quer que 
suas criaturas se percam, e para Ele ninguém está perdido.



A estória do peixe tornou famoso o livro. De fato, os 
Evangelhos dizem ser Jonas, uma imagem de Jesus que 
ficou três dias num lugar escuro e depois, ressuscitado, 

como Jonas, volta à luz do dia. (Mt 12,39-41)







Miqueias: o profeta da denúncia da
injustiça social





O profeta Miquéias nasceu numa vila no interior do reino de Judá. 
Sua origem camponesa se manifesta na linguagem concreta e 

franca, nas comparações breves e no jogo das palavras.



Ele exerceu suas 
atividades em fins do 8º 
século a.C., quando sua 

região estava sendo 
devastada pelos Assírios.

Miquéias denuncia uma 
situação mais perversa do 
que a guerra: a cobiça e a 

injustiça social.

É aqui que ele vê a ira de 
Deus.



Sem papas na língua, o profeta que veio da roça, acusa os ricos 
de roubarem casas e campos para se tornarem grandes 
latifundiários; acusa-os de mandarem matar até mulheres e 
crianças para se apoderarem das terras. 

Com o poder nas mãos, 
eles dançam ao ritmo 
do dinheiro. Chegam a 
roubar no peso das 
mercadorias......
O profeta mostra que a 
riqueza deles se baseia 
não só na pobreza de 
muitos, mas no seu 
sangue.



Porém,  eles insistem em provar, com a Bíblia nas mãos, 
que são justos e que Deus está com eles; procuram 

combinar a opressão dos fracos com a religião.

Miquéias denuncia essa 
perversão como uma 
“atitude idólatra”.

Mas, juntamente com a 
luxuosa capital, até o 
próprio Templo será 
destruído.



No livro de Miquéias 
existem também 

promessas e esperanças, 
como o anúncio do 

Messias  Salvador, que 
nascerá em Belém. No 

Novo Testamento, 
a Igreja Católica atribui 
este texto a Jesus que 

nasce em Belém. 



1 – Vocês conheciam o Profeta 
Jonas? Como o conheceram?

2 – E o profeta Miquéias?

3 – Qual a maior mensagem dos 
dois profetas?




