BATALHA BÍBLICA LIVRO DE JONAS
Foram utilizadas as versões NTLH (Nova Tradução na Linguagem de Hoje), ARA (Almeida Revista e Atualizada) e NVI (Nova
Versão Internacional).
1.

Quem era o pai de Jonas, para onde Deus o mandou, para onde ele foi e em que lugar embarcou? Seu pai era Amitai,
Deus o mandou a Nínive, mas ele foi para Társis, pegando um navio em Jope. [1:1-3]

2.

Qual o pedido de Deus para Jonas? Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade
subiu até a minha presença. [1:2]

3.

Que fez o Senhor quando Jonas fugiu da Sua presença? Fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. [1:4]

4.

Que faziam os marinheiros, tomados de medo pela tempestade no mar? Cada um clamava ao seu próprio deus. E
atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. [1:5]

5.

Onde estava Jonas e o que fazia quando começou a tempestade? Havia descido ao porão do navio e se deitado,
dormindo tranquilamente. [1:5]

6.

Que disse o mestre do navio a Jonas? Como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu deus.
Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. [1:6]

7.

O que diziam os marinheiros? Vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se
abateu sobre nós. [1:7]

8.

Quando o nome de Jonas foi sorteado como culpado pela tempestade que lhe disseram os marinheiros? Diga-nos,
quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que
povo você pertence? [1:8]

9.

Qual a resposta de Jonas aos marinheiros? Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a
terra. [1:9]

10. Que pergunta os marinheiros fizeram a Jonas? O que devemos fazer com você, para que o mar se acalme? [1:11]
11. Que solução Jonas apresentou aos homens no navio? Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu
sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre você. [1:12]
12. Qual a primeira atitude dos homens após a resposta de Jonas? Começaram a remar com toda a força, tentando levar
o navio para a praia. [1:13]
13. Porque os esforços dos homens por alcançar a terra não deram resultado? Porque o mar tinha ficado ainda mais
violento. [1:13]
14. Qual o clamor dos homens antes de lançar Jonas ao mar? Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que
desejavas. [1:14]
15. Que aconteceu após Jonas ser lançado ao mar? O mar cessou da sua fúria e os homens temeram em extremo ao
Senhor. [1:15 e 16]
16. Qual a atitude dos homens para com o Senhor? Ofereceram sacrifícios e fizeram votos. [1:16]
17. Qual a providência de Deus para salvar Jonas? Ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. [1:17]
18. Cite as primeiras palavras da oração de Jonas no ventre do peixe. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me
respondeu; do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz. [2:2]
19. Que incerteza apresentou Jonas em sua oração? Tornarei a ver o teu santo templo? [2:4]
20. Como Jonas descreve a sua situação no ventre do peixe? As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou,
as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes; à terra cujas trancas
estavam me aprisionando para sempre. [2:5 e 6]
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21. Cite Jonas 2:7. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu
santo templo.
22. O que, disse Jonas, acontece aos que se entregam à idolatria vã? Abandonam aquele que lhes é misericordioso. [2:8]
23. Quais as últimas palavras que Jonas falou em sua oração ao Senhor? Com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. [2:9]
24. Assim que Jonas concluiu a sua oração dentro do peixe o que aconteceu? O Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. [2:10]
25. Quando a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, o que dizia? Vá à grande cidade de Nínive e pregue
contra ela a mensagem que eu vou dar a você. [3:2]
26. Quais as características de Nínive? Era uma cidade muito importante diante de Deus e de três dias para atravessála a pé. [3:3]
27. Enquanto Jonas caminhava por Nínive, o que ele pregava? Daqui a quarenta dias Nínive será destruída. [3:4]
28. Que fizeram os ninivitas ao ouvirem a pregação de Jonas? Creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se
de panos de saco, desde o maior até o menor. [3:5]
29. Qual a atitude do rei quando soube da notícia sobre a destruição de Nínive? Levantou-se do seu trono, tirou de si as
vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. [3:6]
30. Que dizia a mensagem que o rei mandou proclamar e divulgar 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! Cubram-se
de pano de saco, homens e animais. [3:7 e 8]
31. Além de se cobrirem, que mais deveriam fazer os homens, conforme proclamou o rei? Clamarão fortemente a Deus;
e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. [3:8]
32. Que esperança tinha o rei ao proclamar o jejum e arrependimento? Quem sabe se voltará Deus, e se arrependerá, e
se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? [3:9]
33. Qual a resposta de Deus à atitude dos ninivitas? Se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. [3:10]
34. Quais as características de Deus citadas por Jonas na sua oração após ficar desgostoso por Nínive não ter sido
destruída? Misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar mas depois se arrepende. [4:2]
35. Cite o pedido que Jonas fez a Deus após não ver cumprir-se a sua pregação. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida,
porque melhor me é morrer do que viver. [4:2]
36. Que fez Jonas após Deus lhe perguntar se era razoável a sua ira? Saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma,
fez ali um abrigo e sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. [4:5]
37. Por que Jonas pediu para morrer pela segunda vez? A planta que lhe fazia sombra secou-se, ferida por um verme
enviado por Deus. Depois o Senhor enviou um vento quente vindo do leste e Jonas quase desmaiou por causa do
calor do sol. [4:7 e 8]
38. Qual a resposta de Deus a Jonas quando ele disse ser razoável a sua ira por causa da planta que se secou? Você
tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite
morreu. Contudo, Nínive tem mais de cento e vinte mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da
esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? [4:10 e 11]
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