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Meus queridos amigos, bom dia! Uma magnífica sexta-feira para 

você e todos os seus entes queridos. Jonas, ele mesmo, o reticente Jonas foi 
escolhido por Deus para pregar as boas novas para os ninivitas. Jonas odiava 
aquele povo; no seu coração explodia um forte desejo de que aquele povo 
fosse exterminado pelo Senhor. 

 
Para aqui não me alongar, é suficiente dizer que após ser 

vomitado por um grande peixe, Jonas teve que cumprir a boa e soberana 
vontade de Deus. E ele o fez, muito a contragosto. Pregou de qualquer forma, 
sem se esmerar. Após, sentou-se para observar, de longe, o que haveria de 
acontecer com aquele povo. 

 
Deus, na Sua terna misericórdia, fez crescer uma aboboreira 

sobre a cabeça de Jonas para o proteger do sol. O profeta amou aquela 
aboboreira, especialmente pela gostosa sombra que proporcionou. Nos relata 
o capítulo 4:6 que “Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre 
Jonas, para dar-lhe sombra ... do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta 
atacar a planta de modo que ela secou.” Jonas enfureceu-se. 

 
Foi aí que Deus perguntou a Jonas: "então, ficaste tão triste e 

com tanta pena da aboboreira, simples planta, que num dia cresceu e no 
outro morreu, e não deveria Eu ficar preocupado com a vida de mais de 
120 mil pessoas a caminhar para a perdição?”. 

 
Somos iguais a Jonas, eu e você. Estamos sempre com as nossas 

atenções centradas em nossas satisfações, com o nosso EU. E quando somos 
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frustrados, questionamos a Deus. Que Deus é esse que nos faz sofrer? Um Deus 
que, sequer, consegue responder aos nossos pedidos. 

 
Adiante compartilho uma historinha que bem retrata essa nossa 

cotidiana insatisfação. Não sei a autoria e agradeceria que a pudesse declinar.  
 

DEUS SEMPRE AGE CERTO 
 
Certa vez, um homem pediu a Deus uma flor e uma borboleta, 

mas Deus lhe deu um cacto e uma lagarta. 
 
O homem ficou triste, pois não entendeu o porquê do seu pedido 

vir errado. Daí pensou: também, com tanta gente para atender... E resolveu 
não questionar. 

 
Passado algum tempo, o homem foi verificar o pedido que deixou 

esquecido. Para sua surpresa, do espinhoso e feio cacto havia nascido a mais 
bela das flores e a horrível lagarta transformou-se em uma belíssima 
borboleta. 

 
Deus sempre age certo. O seu caminho é o melhor, mesmo que 

aos nossos olhos pareça estar dando tudo errado. Se você pediu a Deus uma 
coisa e recebeu outra, confie. Tenha a certeza de que Ele sempre dá o que 
você precisa, no momento certo. 

 
Nem sempre o que você deseja, é o que você precisa. Como Ele 

nunca erra na entrega de seus pedidos, siga em frente sem murmurar ou 
duvidar. O espinho de hoje, será a flor de amanhã! 
 


