
JONAS E O 
GRANDE 
PEIXE

Bíblia para crianças
apresenta

Há muitos anos atrás, um 
homem chamado Jonas viveu 

na terra de Israel.  

Um dia, Deus lhe disse para ir a 
Nínive, a maior e mais poderosa 

cidade do mundo.
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Os marinheiros logo perceberam que sua angústia 
tinha algo a ver com o Jonas.  Ele lhes disse que ele 
estava fugindo do Senhor.  

A tempestade ficava pior e pior.  Apavorados, os 
marinheiros oravam aos seus deuses e jogovam toda 
a carga ao mar para aliviar o navio.  Mas nada 
ajudava.

Jonas desobedeceu a Deus!  Em 
vez de ir para Nínive, Jonas 
entrou em um navio e partiu 
na direção oposta a um lugar 
chamado Társis.

Jonas era a única pessoa a bordo que não estava 
orando.  Em vez disso, ele estava deitado dentro 
do navio, dormindo.  O comandante do navio o 
encontrou.  "O que você está fazendo dormindo?  
Levante-se!  Faça uma oração para 
o seu Deus!  Talvez Deus pense 
em nós, e o navio não 
seja destruído."

O Senhor Deus enviou um grande vento no mar.  
Houve uma tempestade enorme!  Os marinheiros 
temiam que o navio poderia quebrar e afundar.

Jonas foi para alertar todas as 
pessoas de lá que Deus sabia 

como elas eram más.
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O Senhor havia preparado um grande peixe para 
engolir Jonas.  O peixe chegou na hora certa!  Um 
gole e Jonas estava fora do mar e 
na barriga do peixe.  Jonas ficou 
dentro do peixe por três dias.  
Ele teve muito tempo 
para pensar e orar.

A mudança 
repentina 
no tempo 
assustou os 
marinheiros 
mais do que a 
tempestade fez.  
Eles devem ter 
reconhecido que apenas
Deus poderia fazer 
isso.  Com medo e 
admiração, eles 
adoraram ao 
Senhor.

Os marinheiros não 
queriam jogar Jonas 
ao mar.  Então, eles 
remavam para 
trazer o navio à 
terra.  Mas não 
conseguiram.  
Havia apenas 
uma coisa 
a fazer!

Enquanto isso, 
o mensageiro 
desobediente 
teve uma grande 
surpresa.  
Desamparado 
afundando nas 
profundezas do 
mar, Jonas sabia 
que não poderia 
se salvar do 
afogamento.  Ele teria 
se afogado - mas Deus 
tinha outros planos.

Depois de orar 
por perdão, os 
marinheiros 
levantaram 
Jonas e 
jogaram-no ao 
mar.  Assim que 
Jonas desapareceu 
sob as ondas, o mar 
se tornou calmo 
e o vento cessou.

Eles perguntaram: "O que devemos fazer para que o 
mar possa acalmar-se?"  "Pegue-me e lançai-me ao 
mar", respondeu Jonas.  "Pois eu estou certo de que, 
por causa de mim esta grande tempestade chegou a 
vocês."
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Jonas ficou tão zangado com Deus que ele disse: 
"Leve-me a vida, porque a morte é melhor para mim 
do que a vida."

Deus pode perdoa-los!  Deve ter sido um dia 
maravilhoso de alegria em Nínive, quando

as pessoas perceberam que
Deus as tinha

perdoado.
Mas ... uma

pessoa estava
muito zangada:

Jonas!

Mais uma vez, Deus disse a Jonas para ir a 
Nínive e pregar a palavra de Deus.  Desta vez, 
Jonas foi!  Jonas entrou na cidade, gritando: 

"Em quarenta dias, Nínive
será destruída."

Por que Jonas estava com raiva?  Ele disse 
a Deus: "Eu sabia que você é um Deus compassivo e 
misericordioso, longânimo e grande em benignidade."  

Em outras palavras, Jonas sabia que
Deus sempre perdoa aqueles
que estão arrependidos por
seus pecados e obedecem a

Palavra de Deus.  Parece
que Jonas não gostava do

povo de Nínive.  Ele não
queria que eles fossem

perdoados.

O povo de Nínive acreditou na palavra de Deus.  Eles 
ficaram sem comida, e usavam cilício para mostrar a 
Deus que estavam arrependidos dos seus pecados.  
Até mesmo o rei se humilhou diante de Deus.  Ele 
desceu do seu trono, colocou roupas de saco, e 
sentou-se em cinzas.  Ele 
ordenou a cada um a se 
converter dos seus 
maus caminhos e 
violência, e orar 

para que o 
Senhor os 
perdoasse.

Três dias depois, Jonas finalmente prometeu 
obedecer a Deus.  Imediatamente, Deus falou ao 
peixe, e ele vomitou Jonas na praia.

15 16

17 18

19 20



��������� ��������	�
����	����		�����	������

�����	���������������������������������

� �������

������	��
��
����� ���������������	���������


��������	�	�����������������������������	�

��		�	������	�����������
�������� ��
������

	���	�������	��

��������������������������������������������

�		��� ��	!�"������� ��	����������������	�	�

������������������������������������#���
�����

������������������������������	������	��

������������		���������������������		�

�	�������$��%����	��������������������&�'(

�����������������������	������
�������������

Ela surgiu em uma noite e morreu na 
outra noite.  Por que eu não deveria 
ter misericórdia de Nínive, a 
grande cidade, com seus 
milhares de pessoas?"

Na manhã seguinte, Deus enviou um verme, que 
matou a planta.  Então, o Senhor preparou um vento 
quente e forte que soprou e Jonas até que pensou 
que iria morrer.  Tudo isso deixou Jonas ainda mais 
irritado.

JONAS E O GRANDE PEIXE

Esta história da Palavra de Deus, a Bíblia, 

se encontra em

Jonas

"A explicação da tua palavra traz luz."  
Salmo 119.130

Em seguida, o Senhor disse a Jonas: 
"Você o direito de estar com raiva?  
Você teve compaixão da planta, 
para qual voce nao fez nenhum 
trabalho e não ajudou 
a crescer.

Jonas saiu fora da cidade, 
esperando para ver o que 
Deus faria em seguida.  O 
Senhor Deus preparou uma 
planta com folhas grandes.  
Ela cresceu rapidamente, e 
deu sombra a Jonas do sol 
quente durante todo o dia.
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