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JeJUm e arrependimento

Porque é que Jonas não queria 
ir a Nínive entregar a mensa-
gem de Deus?

Será que, tal como Jonas, 
acreditamos que Deus perdoa, 
mas não estamos certos de que 
queremos que Deus perdoe as 
pessoas à nossa volta?

Será que tal como Jonas, 
não amo suficientemente os 
descrentes que me rodeiam 
para lhes levar a mensagem da 
grande salvação que podem ter 
em Cristo?

Porque é que os ninivitas fize-
ram jejum?

Estou disposto a jejuar e orar 
ao Senhor para pedir a sua mi-
sericórdia, restauração e vitória 
sobre os meus pecados?

O livro de Jonas relata a história de um profeta desobediente e 
contrariado, que procurou fugir à missão que Deus lhe deu de 
ir à cidade de Nínive para contra ela clamar. Os Assírios eram 
inimigos cruéis do povo de Israel e Jonas um nacionalista exa-
cerbado, que não queria que Deus lhes estendesse a sua mise-
ricórdia e salvação. Foi necessário passar três dias e três noites 
como repasto na barriga de um peixe para compreender que 
não podia jamais fugir do Senhor e que tinha de cumprir a sua 
vontade. Já convencido, mas ainda sem qualquer compaixão, foi 
a Nínive contrariado, pregar uma mensagem de condenação, 
sem um pingo de graça, nem de misericórdia, contudo alcançou 
os resultados mais esplendidos que qualquer pregador poderia 
almejar: Os habitantes de Nínive, grandes e pequenos, todos 
acreditaram nesta mensagem provinda de Deus, inclusive o pró-
prio rei, que mandou proclamar um jejum total, estendido in-
clusive aos próprios animais, acompanhado de oração peniten-
te a Deus e do abandono completo por todos de qualquer mau 
comportamento. Os ninivitas creram na mensagem de Deus em 
bloco e o seu arrependimento foi unanime. Então Deus decidiu 
perdoá-los e não executar a sua sentença. O jejum, a penitên-
cia e a fé abriram o caminho para a sua salvação! Esta história 
mostra uma grande verdade: O mesmo Deus que vê o pecado, 
também vê o arrependimento e não despreza um coração que-
brantado. Onde há sinal de arrependimento, há oferta de per-
dão! É por isso que Deus, um dia enviou-nos não um profeta, 
mas o seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer por 
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nós e assim pagar diante de Deus o preço dos nossos pecados. Jonas não podia pagar o preço do pecado 
dos ninivitas, mas Jesus pode pagar o preço dos seus e dos meus pecados. Ele pode perdoar-nos e para 
obtermos esse perdão apenas temos de demonstrar arrependimento genuíno. Esta história é, por isso, um 
convite claro, a todos aqueles que ainda não acreditam em Deus, para que se arrependam e entreguem as 
suas vidas ao Senhor, mas ela é acima de tudo um desafio permanente a que levemos a Palavra de Deus, 
a boa nova de Cristo, a todos os que nos rodeiam, bons e maus, todos, para que se possam arrepender e 
salvar! Pelo meio, fica-nos ainda a consciência de que, se estamos em pecado, podemos buscar o perdão 
de Deus, jejuando e orando, buscando-o de todo o coração, certos de que Ele derramará a sua misericórdia 
sobre nós e nos restaurará.



temas de oração

gratiDÃo

iNtercessÃo

Por 1 ano de pastorado do João Ribeiro. 
Pela protecção do Senhor à nossa Igreja em tempo muito difícil. 
Pelos Cultos e reuniões presenciais e online, que fazem chegar a Palavra a muitos. 
Pelas nossa Igreja, visitantes e interessados. 

Campanha de  Oração Juntos. 

Protecção física e espiritual da Igreja. 

Tempo Covid: 
   - Sabedoria para as    autoridades 
   - Profissionais de saúde 
   - Doentes 
   - Novo confinamento 
   - Cura para o nosso país. 

EVM, Seminário, CBP. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

agenda e notícias

Inscrição para os Cultos
Relativamente às inscrições para o culto do 
próximo domingo, vamos continuar a aguar-
dar pela divulgação das informações que 
serão comunicadas pelo governo. Daremos 
novidades em breve.

Sala de Oração “Mulheres que Oram”
Terças e Quintas - 21h às 22h
Através do Google Meet
https://meet.google.com/mzn-suue-daf

Para efeito de entrega de dízimos e outras ofertas
IBAN PT50.0033.0000.00060445260.05

Reunião de Oração - Homens
Através do Zoom  | Terças - 21h30
https://us02web.zoom.us/j/81235225960?pw-
d=U25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09

ID da reunião: 812 3522 5960
Senha de acesso: 491740

Reunião de Oração
Através do Zoom  | Sexta-feira - 20h
https://us02web.zoom.us/j/135539059?pwd=dH-
VYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

ID da reunião: 135 539 059
Senha de acesso: 729748

https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/135539059%3Fpwd%3DdHVYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09
https://us02web.zoom.us/j/135539059%3Fpwd%3DdHVYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

