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Deus não desiste de você
Jonas 1.1-17
Conta-se a história de uma menina de 5 anos que decidiu fugir de casa. Uma
vizinha viu a menina subindo e descendo a calçada, em frente de sua casa, arrastando a
uma pequena mala. Depois de passar em frente da casa várias vezes, a vizinha
finalmente perguntou: “O que você está fazendo?” Ela respondeu: “Eu estou fugindo de
casa!” Então, perguntou à vizinha – “Mas, por que você continua no quarteirão?” Ela
respondeu: “porque a mãe e o pai não me deixam atravessar a rua sozinha!”.
Alguma vez você já quis fugir? Fugir de um problema ou uma situação difícil?
Fugir de uma grande responsabilidade? Esse era o desejo do profeta Jonas.
Jonas viveu e ministrou durante a idade de ouro do Reino do Norte. Uma vez
que a Síria e a Assíria estavam enfraquecidas, Jeroboão pôde restabelecer as fronteiras
de Israel ao norte, até onde chegavam aos dias de Davi e Salomão, e Jonas teve um papel
importante nesta recuperação. Em 2Reis 14 está escrito: “Restabeleceu ele os limites de
Israel, desde a entrada de Hamate até ao mar da Planície, segundo a palavra do SENHOR,
Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o
qual era de Gate-Hefer” (2Rs 14.25).
O profeta Jonas, aparentemente, teve um ministério patriótico e popular. Não
admira que a ordem divina para ir a Nínive, a capital do império que durante décadas
havia aterrorizado o povo de Israel, veio como um choque. O profeta havia atuado como
porta-voz de Deus, quando a mensagem era boa para o seu povo.1 Mas ele não estava
disposto a levar uma mensagem a um inimigo do seu país!
Embora o livro receba o nome do profeta, o livro é sobre Deus. Antes de tudo é
importante que você saiba que Jonas não é o herói desta história. Deus é! Podemos ver
isso claramente na repetição do nome de Deus em todo o livro:
O termo “peixe” é mencionado 4 vezes.
A palavra “cidade” é mencionada 9 vezes.
O nome de “Jonas” é mencionado 18 vezes.
Mas, o nome de “Deus” é mencionado 38 vezes.
Ou seja, este livro é sobre Deus! Embora Jonas desejasse fugir, Deus nunca
desistiu de Jonas. A grande lição desse livro é que o Senhor se compadece de quem não
merece.2 É uma lição que se repete ao longo da vida do profeta. O que Jonas precisava
aprender é que o amor de Deus se estende a todas as pessoas em todas as nações.3 Isso
torna o livro um apelo importante para missões.
Aqui está um esquema simples para nos ajudar a compreender o fluxo da
história:
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Capítulo 1: Jonas foge
Capítulo 2: Jonas ora
Capítulo 3: Jonas prega
Capítulo 4: Jonas questiona
Sabemos que nosso Senhor Jesus amou esta história porque Jonas é o único
profeta menor mencionado por Jesus (Mt 12.40). O livro de Jonas é sobre a vontade de
Deus e como reagimos a Ele. É também sobre o amor de Deus e como compartilhá-lo
com outras pessoas.4 O livro de Jonas trata não apenas da surpreendente graça de Deus
derramada sobre a cidade de Nínive, mas também, sobre o profeta fujão.
No capítulo um, o profeta Jonas enfrentou algumas situações muito
significativas, observe:

I. A comissão do profeta
“Veio a palavra do SENHOR 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” (Jn 1.1)

A palavra do Senhor a Jonas é composta por três imperativos ou ordens
encontrados no verso dois: “Dispõe-te”, “Vai a Nínive” e “Clama contra ela”. Assim Jonas
recebe uma mensagem específica de Deus. É o único caso em que um profeta é enviado a
uma nação estrangeira para transmitir a mensagem de Deus contra ela. O objetivo era
salvar a cidade, envergonhar a Israel e repreender a relutância do povo em conduzir os
gentios ao Deus verdadeiro.
“... porque a sua malícia subiu até mim” (v. 2) – Quando Deus disse que a
malícia de Nínive havia alcançado o céu, Ele não estava brincando. Nínive era a capital da
Assíria.5 A cidade era conhecida por sua idolatria, tinha templos dedicados aos deuses
Assírios Nebo e Adade, os ninivitas também adoraram a Istar, a deusa do amor e da
guerra (Na 3.1, 19).
Nínive era a capital de um dos impérios mais cruéis, mais vis, mais poderosos e
mais idólatras do mundo. Quando o exército assírio capturava uma cidade, eles
cometiam atrocidades indescritíveis. Coisas como esfolamento, decapitação e mutilação.
Além disso, eles gostavam de fazer pirâmides com as cabeças dos inimigos mortos.
Por exemplo, escrevendo uma de suas conquistas, Assurbanipal, o último rei dos
assírios (669–626) descreveu seu tratamento para com um líder capturado nestas
palavras: “eu perfurei seu queixo com meu punhal afiado. Atravessei sua mandíbula...
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Passei uma corda, coloquei uma corrente de cachorro nele e o fiz ocupar um canil” (ibid.,
2.319). Em sua campanha contra o Egito, Assurbanipal vangloriou também que seus
servos penduraram cadáveres egípcios “em estacas [e] despiram suas peles e cobriram
os muros da cidade com eles” (ibid., 2.295).6
Não é à toa que o profeta Naum chama Nínive de “a cidade de sangue” (3.1), uma
cidade conhecida por sua “crueldade!” (3.19).
Assim, para um hebreu ouvir uma ordem de Deus para pregar em Nínive era
repugnante. Seria como chamar um judeu durante a Segunda Guerra Mundial para
proclamar o evangelho na Alemanha nazista. Acho que podemos entender por que Jonas
embarcou em um navio na direção oposta!

II. A reação do profeta
“Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do SENHOR, para Társis; e, tendo
descido a Jope, achou um navio que ia para Társis; pagou, pois, a sua
passagem e embarcou nele, para ir com eles para Társis, para longe da
presença do SENHOR” (Jn 1.3)

“Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do SENHOR...” (v. 3) – Quando
Deus disse: “Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama...”, podemos esperar que o
próximo verso fosse, “E levantou-se Jonas e foi a Nínive”. Mas não foi isso o que
aconteceu. O versículo 3 diz que ele se dispôs, mas, para fugir do Senhor e foi para
Társis.
Nínive ficava cerca de 500 quilômetros ao norte e ao leste de onde Jonas estava.
Era uma grande cidade, nas margens do rio Tigre. Em termos contemporâneos, sua
localização seria o Iraque. O navio ia para Társis, provavelmente Tartessos no sul de
Espanha, a cerca de 2.500 km ao oeste de Jope. Em outras palavras, Deus disse: “Vá para
o leste”. Jonas disse: “Eu vou para o oeste”.
O texto diz que Jonas “desceu” para Jope. Isso é verdade em dois níveis.
Primeiro, ao ir a Jope, Jonas tinha que “descer” até o litoral até o porto de Jope. Em
segundo lugar, ao chegar a Jope, ele teria que “descer” espiritualmente.
Se você olhar para a ação neste capítulo, você pode ver que Jonas “desceu”
quatro vezes:
Ele “desceu” a Jope (v. 3).
Ele “desceu” para o porão do navio (v. 5).
Ele “desceu” ao mar (v. 15).
Ele “desceu” até a barriga do grande peixe (v. 17).
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Isso não é coincidência. É uma declaração sobre o que acontece quando
desobedecemos a Deus. Toda vez que você tenta fugir de Deus, você nunca “sube” ou
“prospera”, você sempre vai “descer”.
“... achou um navio que ia para Társis” (v. 3) – Jonas “achou” um navio que ira
para Társis. Quais são as chances disso acontecer? Era uma viagem longa de Jope até
Társis. Não era comum encontrar um navio para Társis todos os dias. Pense sobre isso.
Quando decidimos desobedecer a Deus, há sempre um navio para Társis. E há sempre
lugar para mais um passageiro.
“... pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para
Társis, para longe da presença do SENHOR” (v. 3) – Jonas encontrou um navio e pagou
a passagem com o próprio dinheiro para ir para “longe da presença do Senhor”. A
desobediência de Jonas o estava levando cada vez mais para longe do Senhor e cada vez
mais fundo no abismo do pecado.7
Embora Jonas tentasse deixar o Senhor, o Senhor nunca o deixou. É a paciência
de Deus que nos permite fugir. Todavia, se Deus não se importasse conosco,
prosseguiríamos em nosso pecado para sempre. Quando chegamos ao final do versículo
3, parece que Jonas ficou impune diante de sua desobediência. Ele se rebela contra Deus,
compra a passagem, e agora embarca em um navio para Társis. Até agora, seu plano
funcionou com perfeição. Ele está tão feliz que consegue, até mesmo, tirar uma soneca
(Jn 1.5).
Entretanto, Charles Spurgeon estava certo quando disse que: “Deus nunca
permite que Seus filhos pequem com sucesso”, e Jonas é a prova dessa afirmação.
Lembre-se, você pode correr, mas não pode se esconder de Deus. O Senhor estava com
Jonas a cada passo do caminho.

III. A reação de Deus
“Mas o SENHOR lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma
grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os
marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu deus e lançavam ao
mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém,
havia descido ao porão e se deitado; e dormia profundamente” (Jn 1.4-5).

Em Provérbios está escrito: “Há caminho que ao homem parece direito, mas ao
cabo dá em caminhos de morte” (Pv 14.12). A fuga de Jonas não passou despercebida por
Deus. No versículo 4, Deus responde a desobediência do profeta lançando um grande
vento sobre o mar.
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A. Deus enviou uma grande tempestade
“Mas o SENHOR lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma
grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar” (v. 4) – O vento era
tão forte que causou uma grande tempestade. A tempestade foi tão terrível que os
marinheiros pensaram que o navio iria quebrar.
O que Jonas precisava aprender é que esse é sempre o primeiro passo para o
filho pródigo. As tempestades vêm para chamar nossa atenção.
1. A angústia dos marinheiros (1.4-5a)
“Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu deus e
lançavam ao mar a carga que estava no navio...” (v. 5) – Não admira que eles
estivessem com medo! Eles eram marinheiros profissionais que tinham visto tudo. Se
eles estavam com medo, deve ter sido uma tempestade assustadora. Então, eles
começaram a primeira reunião de oração ecumênica na Bíblia, cada um começou a
clamar pelo seu próprio deus (v. 5).
Em seguida, como marinheiros experientes, eles buscavam aliviar o navio
lançando a carga ao mar (cf. At 27.17-18), na esperança de que o navio não afundasse.8
Não é surpreendente como os pecados de um homem podem afetar a vida de tantos
outros? Jonas, que foi chamado para pregar e salvar as vidas de muitos, agora descobre
que seus pecados podem custar à vida de muitos.9
2. A complacência de Jonas (1.5-6)
“Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado; e dormia
profundamente” (v. 5) – Em contraste com a preocupação dos marinheiros a reação de
Jonas é inacreditável. Ele dormia profundamente! Como poderia um homem dormir
durante uma terrível tempestade como esta? Obviamente, ele estava insensível ao
perigo.
“Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo?
Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu deus...” (v. 6) – Ironicamente, o capitão do
navio pagão teve que chamar o homem de Deus à oração.10 Neste ponto, o capitão tem
mais fé do que o profeta Jonas. Vendo o perigo, ele acorda o profeta e o exorta a orar. É
interessante que a tempestade não foi capaz de acordar o profeta, mas a voz do
marinheiro o despertou.
3. As razões para o dilema (1.7-9)
“E diziam uns aos outros: Vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por
causa de quem nos sobreveio este mal...” (v. 7) – Enquanto o capitão tentava despertar
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Jonas (v. 6), os marinheiros concluíram que a trágica tempestade era o resultado da ira
divina sobre a ilegalidade de algum homem a bordo.
A Bíblia declara que eles “lançaram sortes” para descobrir o culpado. O ato de
“lançar sortes” era comum em Israel e em outros países do antigo Oriente Próximo (cf.
Lv 16.8; Js 18.6; 1Sm 14.42; Ne 10.34; Ed 3.7; Pv 16.33; At 1.26). Pedras marcadas eram
colocadas em um recipiente, e uma era retirada.11 Deus manifestava Sua soberania sobre
os assuntos de Jonas, fazendo com que a sorte “caísse” sobre o profeta desobediente.
Isso pode parecer um acontecimento fortuito, mas como está registrado em
Provérbios: “A sorte se lança no regaço, mas do SENHOR procede toda decisão” (Pv 16.33).
“E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas” (v. 7) – A “sorte” apontou para
Jonas. Ele é o culpado. Ele é responsável pela tempestade. Talvez as palavras de
Números soassem aos ouvidos de Jonas: “... Sabei que o vosso pecado vos há de achar”
(Nm 32.23). O pecado encontrou Jonas! Jonas estava agora exposto, a céu aberto, todo
mundo sabia que ele era o culpado. Tendo sido “desmascarado” pelo lançamento de
sortes, Jonas confessou sua verdadeira identidade.
“Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao SENHOR, o Deus do céu, que fez o
mar e a terra” (v. 9) – Jonas respondeu as cinco perguntas dos marinheiros (v. 8),
afirmando com convicção sua nacionalidade (eu sou hebreu) e o poder do seu Deus (o
Deus do céu, que fez o mar e a terra).
Jonas disse que Deus é o Senhor (Yahweh), o Deus da aliança com Israel. O
profeta também disse que seu Deus é o Deus dos céus (cf. Gn 24.3, 7; Ed 1.2), o único e
verdadeiro soberano, em contraste com muitos deuses falsos dos marinheiros (Jn 1.5).
Jonas afirmou também que o Senhor é o Criador, Aquele que fez o mar e a terra (cf. Êx
20.11; Sl 95.5). Como Criador, Ele pode controlar a natureza, incluindo tempestades no
mar (cf. Sl 89.9).
É relevante observar que Jonas declara temer a Deus, mas não ao ponto de
obedecê-lo. Todavia, antes de criticar o profeta Jonas, devemos olhar para nossa própria
vida. Não é assim também que nos comportamos muitas vezes? Dizemos temer a Deus,
porém, há áreas em nossa vida que não desejamos que Deus governe. Dizemos temer a
Deus, mas não fazemos aquilo que Deus deseja.
4. Acalmando o mar (1.10–16)
“Então, os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é
isto que fizeste!” (v. 10) – Ouvindo que o Deus de Jonas controla o mar, e sabendo que
Jonas estava se rebelando contra o seu Deus, os marinheiros concluíram que a revolta do
mar, nada mais era, do que a ira de Deus contra o profeta. Isso trouxe medo aos
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marinheiros. “O que você fez?” disseram eles. Os marinheiros pagãos pareciam
compreender a gravidade de sua desobediência mais do que o profeta!12
“Disseram-lhe: Que te faremos, para que o mar se nos acalme? Porque o mar
se ia tornando cada vez mais tempestuoso” (v. 11) – Assim, quando os tripulantes
perguntaram o que deveriam fazer para o mar se acalmar, Jonas declara a solução:
“Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará,
porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade” (v. 13) –
Jonas reconheceu a gravidade de sua desobediência, que resultou na grande tempestade,
ele estava disposto a suportar a punição, até mesmo a morte. Então, lhes disse para jogálo no mar. Talvez Jonas também pensasse que esta seria uma maneira de sair de sua
missão (cf. 4.3, 8). Mas Deus tinha outro plano!
“Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas
não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra
eles” (v. 13) – É significativo que os marinheiros pagãos no primeiro momento
rejeitaram a oferta de Jonas e começaram a remar para salvar o navio. Eles fizeram mais
por Jonas do que Jonas estava disposto a fazer por eles.13 Neste ponto, os ímpios têm
mais compaixão do que o profeta de Deus.
Assim, reconhecendo a inutilidade de seus esforços, e crendo que o Deus de
Jonas controla o mar, eles perceberam que teriam que lançar o profeta ao mar.
“Então, clamaram ao SENHOR e disseram: 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” (v. 14) –
Quando eles viram que a causa era impossível, eles suplicaram o perdão de Deus por
jogar Jonas ao mar tempestuoso. Às vezes as pessoas não salvas envergonham os
crentes. Só existe uma oração registrado em Jonas 1. E não foi realizada pelo profeta
Jonas. Foram os pagãos. Às vezes, os “pagãos” agem com mais compaixão do que os
chamados “crentes” (v. 14).
Na língua hebraica, há uma série de palavras diferentes para Deus: El, Elohim,
Yahweh, e assim por diante. Yahweh é o nome do Deus da aliança. É o nome de Deus
quando Moisés O conheceu no Monte Sinai em Êxodo 3. Três vezes a palavra hebraica
“Yahweh” é usada no versículo 14:
“Então, clamaram ao SENHOR”
“e disseram: Ah! SENHOR!”
“porque tu, SENHOR”
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Você percebe o que está acontecendo aqui? No versículo 5 cada homem clamava
ao seu “próprio deus”, mas no versículo 14, os homens começam a clamar ao Deus de
Israel, o único e verdadeiro Senhor dos senhores. Isso é uma mudança maravilhosa. Eles
clamavam ao Deus da Bíblia, o Senhor da aliança com Israel.
Assim, vemos a grande mão de Deus agindo em cada parte desta situação. O
Senhor muitas vezes usa tempos desesperadores para abrir os olhos espirituais dos
homens. Aqui, Ele faz isso na vida de Jonas e também nos marinheiros pagãos que de
repente não parecem tão pagãos assim. Confira sua teologia no final da sua oração: “...
porque tu, SENHOR, fizeste como te aprouve” (v. 14).
Não há muito tempo esses homens estavam adorando seus próprios deuses.
Agora eles proclamam a soberania do único e verdadeiro Deus.
“E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar; e cessou o mar da sua fúria” (v.
15) – Seguindo as instruções do profeta (v. 12), os marinheiros atiraram Jonas ao mar e
a tempestade cessou. Eles ficaram maravilhados com o poder do Senhor. Deus havia
feito o que seus deuses não puderam fazer.
“Temeram, pois, estes homens em extremo ao SENHOR; e ofereceram
sacrifícios ao SENHOR e fizeram votos” (v. 16) – Absolutamente espantados com a
calma súbita, eles ofereceram sacrifícios ao Senhor e prometeram (fizeram votos) para
continuar o seu louvor. Enquanto Jonas desobedecia a Deus, eles prometeram obedecêLo!

B. Deus enviou um grande peixe.
“Deparou o SENHOR um grande peixe, para que tragasse a Jonas; e esteve
Jonas três dias e três noites no ventre do peixe” (Jonas 1.17).

Esta é a parte da história que conhecemos melhor. Note que o texto não diz que
o Senhor “criou” um grande peixe. Ele diz que Deus “deparou” um grande peixe. Ele não
disse que era uma baleia. Pode ter sido uma baleia ou um tubarão baleia, mas não
sabemos.
G. Campbell Morgan estava certo quando disse: “Os homens têm procurado
compreender o grande peixe, que não conseguem ver o grande Deus!” Esta experiência
particular de Jonas é um dos milagres mais notáveis da Bíblia!
Deus controla não só o mar, mas tudo o que nele há. Por meio do grande
monstro marinho, Deus preservou Jonas e depois o lançou ileso na terra.14 Eu imagino o
Senhor dizendo ao grande peixe: “Eu tenho um trabalho para você fazer”. “Sim, Senhor”.
Então Ele deu ao peixe as coordenadas do GPS e disse: “Esteja lá precisamente neste

14

Hannah, J. D. (1985). Jonah. In J. F. Walvoord & R. B. Zuck (Eds.), . Vol. 1: The Bible Knowledge
Commentary: An Exposition of the Scriptures (J. F. Walvoord & R. B. Zuck, Ed.) (1467). Wheaton,
IL: Victor Books.
8

© JOCARLI A. G. JUNIOR

momento”. “Sim, Senhor!”. “Um homem estará boiando na sua frente. Quero que você o
engula, mas não o mastigue. E, então eu vou lhe dar mais instruções”. “Sim, Senhor!”
Tal como em tudo nesta história, o peixe obedece a Deus melhor do que Jonas.
Contudo, por que Deus enviou o peixe? Em primeiro lugar, para resgatar Jonas do mar.
Se Ele não tivesse enviado o peixe, Jonas teria morrido no oceano. Em segundo lugar,
para levá-lo ao arrependimento.
Jonas fez de tudo para fugir da presença do Senhor, porém, o Senhor estava
apenas trazendo o profeta para Sua presença. Aqui está uma palavra de esperança para
aqueles que têm amigos e entes queridos que neste momento esteja correndo da
presença do Senhor o mais rápido que podem. Deus sabe onde eles estão. Deus sabe o
que eles estão fazendo. Só Deus sabe como alcançá-los. Só Deus sabe como trazê-los de
volta. E, se for necessário, Deus enviará uma tempestade ou um grande peixe para
sacudi-los e levá-los a Sua presença.
Então, nunca desista. Continue acreditando. Continue orando. E, enquanto você
espera, faça como o pai do filho pródigo (Lc 15), prepare um novilho para o dia feliz,
quando Deus através de Sua poderosa mão vai trazer de volta Seus filhos pródigos
finalmente para casa.

Conclusão:
O profeta Jonas descobriu que não havia nada que pudesse fazer para fugir da
presença Deus. Ele descobriu que os olhos do Senhor estavam sobre Sua vida até mesmo
quando desceu ao porão do navio. Jonas também aprendeu que Deus move céus e terra,
neste caso, o vento e o mar, a fim de que Seus propósitos sejam concretizados. Jonas
também aprendeu que tudo isso poderia ter sido evitado se ele tivesse simplesmente
obedecido à palavra do Senhor.
Havia um fazendeiro que tinha três filhos: Jim, John e Sam. Ninguém na família
nunca frequentou a igreja. O pastor e os outros membros da igreja tentaram por anos
pregar a Palavra de Deus, mas tudo em vão. Então, um dia Sam foi mordido por uma
cascavel. O médico foi chamado e fez tudo o que podia para ajudá-lo, mas as perspectivas
de recuperação não eram nada animadoras. Assim, o pastor foi chamado e avaliou a
situação. O pastor chegou, e começou a orar como da seguinte forma:
“O sábio e justo Pai, nós Te agradecemos que em Tua sabedoria enviaste esta
cascavel para morder o Sam. Ele nunca foi à igreja em todo esse tempo, nunca orou ou se
quer reconheceu a Tua existência. Agora, nós confiamos que esta experiência será uma
valiosa lição para ele e vai levá-lo ao arrependimento genuíno”.
E agora, ó Pai, pedimos-te que envies outra cascavel para morder o Jim e o John e
outra realmente grande para morder o velho. Durante anos, temos feito tudo o que
sabemos para levá-los a Ti, mas tudo em vão. Parece, portanto, que o que todos os
nossos esforços não puderam fazer, esta cascavel fez. Portanto, Senhor, manda-nos mais
cascavéis maiores e melhores. Amém!”.15

15

James S. Hewett. Illustrations Unlimited. Wheaton: Tyndale House Publishers, Inc. 1988.
Pages 187-188. Used by Permission. All rights reserved.
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Você está tentando fugir de Deus? Não importa quão longe você tenha ido, volte
para o Senhor. Deus não desiste de você! Todavia, não espere uma tempestade, um
grande peixe ou uma cascavel para voltar para os braços do Pai. Não cometa o mesmo
erro do profeta Jonas!
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