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Que fala no lugar de outra pessoa 

 

 

 

 

 

PORTA-VOZ DE DEUS 

 

  

OS PROFETAS 
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 Chamados para serviços 

    de emergência. 
 

 Diferente dos serviços 

    regulares dos  

    sacerdotes, anciões e reis. 
 

 A característica básica da literatura / 

narrativa profética é PREVISÃO e 

CUMPRIMENTO . 
 

 

 

OS PROFETAS 
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OS PROFETAS 

QUANTO... PROFETAS SACERDOTES 

Chamado    Individualmente     Descendência 

Cargo 

• Representava 

Deus 

• Cidades e campo 

• Representava o 

Povo 

• Santuário 

Obra 
• Justiça 

• Purificação 
• Sistema Religioso 

Ensino 

• Reavivamento 

• Reforma 

• Desafios 

• Professores 

• Informantes 

• Instrução 



São chamados de:  

  “o chamado” – nabî’ 

  “videntes” – roeh ou chozeh 

  “sentinelas” – tsaphah 

  “pastores” - raah 

  

OS PROFETAS 



PROPÓSITO DA RETÓRICA PROFÉTICA 
 

Lembrem-se disto, gravem-no na mente, acolham no 

íntimo, ó rebeldes. 

Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito 

antigas! Eu sou Deus, e não há nenhum outro; eu sou 

Deus, e não há nenhum como eu. 

Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos 

remotos, o que ainda virá. Digo: Meu propósito ficará de 

pé, e farei tudo o que me agrada. 

Do oriente convoco uma ave de rapina; de uma terra 

bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. 

O que eu disse, isso eu farei acontecer; o que planejei, 

isso farei. IS 46:8-11 
 

OS PROFETAS 



Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você; 

porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu 

lhe ordenar. 

Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará 

em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. 

Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que 

não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá 

que ser morto". 

Mas vocês perguntem a si mesmos: "Como saberemos se uma 

mensagem não vem do Senhor? " 

Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer 

nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele 

profeta falou com presunção. Não tenham medo dele.  

DEUT. 18:18-22 

 

OS PROFETAS 



Porque a profecia nunca foi produzida por 

vontade de homem algum, mas os 

homens santos de Deus falaram 

inspirados pelo Espírito Santo.  

II Pe 1:21 

OS PROFETAS 
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 CRONOLOGIA: 

 

ORDEM BÍBLICA ORDEM CRONOLÓGICA ANO 

Isaías A Obadias 4 845 

Jeremias B Joel 2 830 – 825 

Lamentações C Jonas 5 785 – 760 

Ezequiel D Amós 3 760 

Daniel E Oséias 1 755 – 725 

Oséias 1 Isaías A 740 – 680 

Joel 2 Miquéias 6 730 – 720 

Amós 3 Naum 7 710 

Obadias 4 Jeremias B 627 – 585 

Jonas 5 Lamentações C 627 – 585 

Miquéias 6 Sofonias 9 625 

Naum 7 Habacuque 8 607 

Habacuque 8 Daniel E 603 – 536 

Sofonias 9 Ezequiel D 592 – 570 

Ageu 10 Ageu 10 520 

Zacarias 11 Zacarias 11 520 – 480 

Malaquias 12 Malaquias 12 430 
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A) Oséias e Gomer 

 O casamento de Oséias e Gomer (1:1-9) 

 O Casamento do SENHOR com Israel 

(1:10 – 2:23) 

 A volta de Gomer para Oséias (3:1-5) 

B) O SENHOR e Israel: amor e restauração 

     (4:1-14:9)                                Fonte: Bíblia Plenitude. 

 

 

* Fonte: Bíblia Plenitude. 

OSÉIAS – Esboço 



 Autor: Oséias 

      O nome significa “salvação” ou “libertação” 
 

 Data: 755 – 725 a.C 

 Lugar: Judá 

 

Frase chave: Amor Fiel 

  

OSÉIAS – Autoria e Datas 



Oséias mostra a situação histórica de 

seu ministério através da nomeação dos 

reis de Judá (Uzias, Jotão, Acaz e 

Ezequias), e do rei de Israel   

     ( Jeroboão II) 
 

 A experiência conjugal de Oséias 

assemelha-se a vida de Israel com Javé. 

 

OSÉIAS – Contexto 



 

 Após casar-se com Gômer, descobre 

que esta lhe era infiel. 
 

 Apesar da separação, o amor de Oséias 

(como de Deus por seu povo), persiste 

e, finalmente, acontece a reconciliação. 
 

 Personagens principais: Oséias, Gomer, 

Jesreel, Lo-Ammi 

  

OSÉIAS – Contexto 



Quando o Senhor começou a falar por meio 

de Oséias, o Senhor lhe disse: "Vá, tome 

uma mulher adúltera e filhos da 

infidelidade, porque a nação é culpada do 

mais vergonhoso adultério por afastar-se 

do Senhor". (1:2) 

  

OSÉIAS - Versículo - chave 



Tema 

O amor de Deus para com Seu povo. 
 

Conteúdo 

Oséias revela a amorosa fidelidade de 

Deus para com seu povo. 

OSÉIAS – Tema e Conteúdo 



O amor imutável de Javé por Israel 

O julgamento justo de javé 

O zelo de Javé por sua aliança 

 A cura e restauração do remanescente 

por Javé.  

                                        (WALTON, 2007, p 512) 

  

OSÉIAS – Conceitos Básicos 
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A) A mão do Senhor no presente 

a) A destruição pelas locustas (1:2-2:11) 

b) O arrependimento de Judá (2:12-17) 

c) A restauração do Senhor (2:18-27) 
 

 

 

B) O dia do Senhor no futuro 

a) A Graça do Senhor (2:28-32) 

b) O Julgamento do Senhor (3:1-17) 

c) A Bênção do Senhor (3:18-21) 

                                           Fonte: Bíblia Plenitude. 

JOEL – Esboço 



 Autoria:  Joel  

     O nome significa literalmente: “Jeová é Deus” 
 

 Data: 835 a.C 
 

 Lugar:  Judá 

 

Frase-chave: O dia do Senhor 

  

JOEL – Autoria e Datas 



Joel profetiza durante uma forte seca e 

uma devastadora praga de gafanhotos, 

que viu como castigo de Deus. 

Utiliza esta praga como prenúncio de uma 

grande campanha militar a ser 

desencadeada no Dia do Senhor. 

  

JOEL - Contexto 



Rasguem o coração, e não as vestes. 

Voltem-se para o Senhor, para o seu 

Deus, pois ele é misericordioso e 

compassivo, muito paciente e cheio 

de amor; arrepende-se, e não envia a 

desgraça. (2:13) 

  

 JOEL - Versículo - chave 



Tema:  Julgamento / Restauração. 
 

Conteúdo: 
 

Dividido em duas seções: 
 

1. A primeira (1.1-2.27) trata do presente julgamento 

de Deus, um chamado ao arrependimento e a 

promessa de restauração. 

2. A segunda seção (2.28-3.21) explica que essa 

praga, não é nada comparada ao julgamento de 

Deus. 

 

  

JOEL - Tema e Conteúdo 



Analogia da praga de gafanhotos 

para descrever o futuro dia do 

Senhor. 
 

O derramamento do  

   Espírito sobre todo o  

   povo como prelúdio  

   do julgamento.  

                                     (WALTON, 2007, p 524) 

  

JOEL – Conceitos Básicos 
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A) Introdução (1:1-2) 

B) Julgamento sobre as nações 

a) Damasco (1:3-5) 

b) Gaza (1:6-8) 

c) Tiro (1:9-10) 

d) Edom (1:11-12) 

e) Amom (1:13-15) 

f) Moabe (2:1-3) 

g) Judá (2:4-5) 

h) Israel (2:6-16) 
Fonte: Bíblia Plenitude. 

AMÓS – Esboço 



C) Oráculos contra Israel  
a) Julgamento sobre o povo escolhido de Deus (3:1-15) 

b) Julgamento sobre o povo insensível (4:1-13) 

c) Julgamento sobre o impenitente povo de Deus (5:1-6:14) 
 

D) Visões de Julgamento  
a) Visões de abrandamento (7:1-6) 

b) Visões de rigidez (7:7-9:10) 
 

E) A restauração de Israel  
a) A tenda de Davi levantada (9:11-12) 

b) A terra e o povo restaurados e abençoados (9:13-15) 

 
Fonte: Bíblia Plenitude. 

AMÓS – Esboço 



 Autoria:  Amós 

O nome significa “Aquele que suporta o jugo” 
 

 Data:  755 a.C 
 

 Lugar:  Israel 
 

Palavras-chave: Hiprocrisia / Falsidade 

  

AMÓS – Autoria e Datas 



 Profeta humilde chamado de Judá para 

pregar em Israel. 

 A idolatria estava exuberante; os ricos 

estavam vivendo na luxuria, enquanto os 

pobres estavam oprimidos. 

 Imoralidade havia generalizada  e o sistema  

judicial estava corrompido.  

  

AMÓS - Contexto 



O povo interpretava  

    sua prosperidade como  

    um sinal da bênção de  

    Deus sobre eles.  
 
 

 A tarefa de Amós era entregar a 

mensagem de que Deus estava 

descontente com a nação. 

  

AMÓS - Contexto 



Por isso, ainda os castigarei, ó Israel, 

e, porque eu farei isto com você, 

prepare-se para encontrar-se com o 

seu Deus, ó Israel. (4:12) 

  

AMÓS - Versículo - chave 



Tema:  
 

Hipocrisia, tradicionalismo,  

santidade com Deus. 

 

Conteúdo: 
 

Atacou tanto os males sociais quanto o seu 

culto pagão; lançou um apelo urgente ao 

arrependimento como a única maneira de 

escapar do juízo. 

 

 

AMÓS – Tema e Conteúdo 



AMÓS – Tema e Conteúdo 

Amós respondeu a Amazias: “Eu não sou 

profeta nem pertenço a nenhum grupo de 

profetas, apenas cuido do gado e faço 

colheita de figos silvestres. 

Mas o SENHOR me tirou do serviço junto ao 

rebanho e me disse: ‘Vá, profetize a Israel, o 

meu povo’ (7:14-15) 



 Deus responsabiliza as nações por sua 

politica nacional. 

 A verdadeira adoração gera justiça social. 

 Israel não escapará do julgamento do dia do 

Senhor. 

 Deus restaurará um remanescente de Israel.  

(WALTON, 2007, p 531) 

AMÓS – Conceitos Básicos 
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A) Título (1) 
 
 

B) O decreto do Senhor 

a) A condenação de Edom (1-4) 

b) O colapso de Edom (5-9) 

c) Os crimes de Edom  (10-14) 
 

 

C) O Dia do Senhor  

a) O dia da retribuição divina (15-16) 

b) O dia da restituição divina (17-20) 

c) O dia do domínio divino (21) 
 

Fonte: Bíblia Plenitude. 

OBADIAS – Esboço 



 Autoria:   Oséias 

       O nome significa “Servo/adorador de Jeová” 

 Data:  586 - 583 a.C 

 Lugar:  Edon 
 

Frase-chave: Julgamento contra Edon 

  

OBADIAS – Autoria e Datas 



Os descendentes de Esaú, se fixaram ao sul do Mar Morto 

(Edom) enquanto os descendentes de Jacó se fixaram e 

habitaram Canaã (a Terra Prometida) tornando-se povo de 

Israel. Com o tempo houve conflito entre edomitas e israelitas. 

Séculos após os babilônios invadiram Judá e fizeram repetidos 

ataques à Jerusalém. Os edomitas viram nisso uma 

oportunidade para exercer vingança contra Israel, juntando-se 

aos babilônios contra seus “parentes” e ajudando-os a profanar 

a terra de Israel. 

  

OBADIAS - Contexto 



A descendência de Jacó será um fogo,  

e a de José uma chama;  a descendência 

de Esaú será a palha.  

Eles a incendiarão e a consumirão.  Não 

haverá sobreviventes da descendência de 

Esaú, declara o SENHOR. (1:18) 

  

OBADIAS - Versículo - chave 



Tema: 
 

Orgulho, Julgamento (Edom), 

Restauração (Jerusalém). 

 

Conteúdo: 
 

Julgamento contra Edom (filhos de 

Esaú), devido ao seu orgulho e violência. 

OBADIAS – Tema e Conteúdo 



  

A soberania de Deus. 

A restauração de Israel 

O princípio da retribuição 

 

                                                   (WALTON, 2007, p 542) 

  

OBADIAS – Conceitos Básicos 
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A)  A retirada ordenada 

a) Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive (1:1-2) 

b) Jonas foge para Tarsis (1:3) 

 

B)  O retorno providencial  

a) O Senhor manda uma tempestade (1:4-9) 

b) Os marinheiros o jogam no mar (1:10-16) 

c) O Senhor prepara uma grande peixe (1:17) 

d) Jonas ora (2:1-9) 

e) Ele é vomitado na terra (2:10) 

                         

                                              Fonte: Bíblia Plenitude. 

JONAS – Esboço 



C) A renovação bem-sucedida 

a) Uma segunda chance de se levantar e ir é dada 

a Jonas (3:1-3) 

b) Jonas prega (3:4) 

c) A população se converte (3:5-9) 

d) Deus demonstra piedade (3:10) 

 

D) Uma reação negativa 

a) Jonas desgostou-se (4:1-5) 

b) Deus ensina uma lição (4:6-11) 
Fonte: Bíblia Plenitude. 

JONAS – Esboço 



 Autoria:  Oséias 

                          O nome significa “POMBA” 

 Data:  785 - 767 a.C 

 Lugar:  Nínive 

 

Frase- chave:  Compaixão por Nínive 

  

JONAS – Autoria e Datas 



 Os assírios, inimigos de Israel de longa data, 

foram a força dominante naquela região entre 

885 e 665 aC, aproximadamente. Sua capital 

era Nínive. 
 

 Relatos do AT descrevem seus saques contra 

Israel e Judá, quando destruíram a zona rural 

e levaram embora muitos cativos. 

  

JONAS - Contexto 



Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que 

eu disse quando ainda estava em casa? Foi 

por isso que me apressei em fugir para Társis. 

Eu sabia que tu és Deus misericordioso e 

compassivo, muito paciente, cheio de amor e 

que promete castigar mas depois se 

arrepende (4:2) 

  

JONAS - Versículo - chave 



Tema: 
 

 A compaixão do Senhor (seu povo e mundo). 

 A fidelidade do Senhor à Aliança. 

 A soberania de Deus como autor da Salvação. 

 

Conteúdo: 
 

Um profeta que não queria obedecer a ordem de Deus 

para pregar. 

 

 

  

JONAS – Tema e Conteúdo 



 O direito de Deus de realizar atos de 

compaixão. 

 A tendência Divina de oferecer outra 

oportunidade. 

 O prazer de Deus em pequenos avanços na 

direção certa.  

                                                                      (WALTON, 2007, p 550) 

  

JONAS – Conceitos Básicos 
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A)  A dramática vinda do Senhor em Julgamento  

a) Sobre as capitais de Samaria e Jerusalém (1:1-9) 

b) Sobre as cidades localizadas a sudoeste de Jerusalém (1:10-16) 

c) Sobre os crimes que trazem ocupação estrangeira (2:1-11) 

d) Sobre todos, exceto um restante liberto pelo Senhor (2:12-13) 

 

B)  A condenação dos líderes pelo Senhor 

a) Sobre os líderes que consomem o povo (3:1-4) 

b) Sobre os profetas, exceto Miquéias (3:5-8) 

c) Sobre os oficiais: chefes, sacerdotes e profetas (3:9-12) 

 

C)  A vinda do reino universal do Senhor  

a) Atração de todas as nações pelo nome do Senhor (4:1-5) 

b) Compaixão sobre o povo dependente e rejeitado (4:6-13) 

c) O lugar de nascimento e a administração do Messias (5:1-6) 

d) A restauração de um restante num lugar sem ídolos (5:7-15) 

 

MIQUÉIAS – Esboço 



D) A apresentação da contenda do Senhor 

a) Seu cuidado redentor na sua história (6:1-5) 

b) Sua expectativa para uma reação apropriada (6:6-8) 

c) Seu fundamento para o julgamento do ímpio (6:9-7:6) 

 

E)  A salvação do Senhor : esperança do povo 

a) Apesar do julgamento temporário (7:7-9) 

b) Apesar dos inimigos do povo (7:10-17) 

c) Por causa da sua incomparável compaixão (7:18-20) 

 

Fonte: Bíblia Plenitude. 

MIQUÉIAS – Esboço 



 Autoria:  Miquéias 

       Semelhança com “Quem, ó Deus, é semelhante a ti” 

 Data:  735 – 710 a.C 

 Lugar:  Judá 

 

Palavra- chave: Equidade 

  

MIQUÉIAS – Autoria e Datas 



Entre o início do Reino Dividido de Salomão (Israel 

ao Norte e Judá ao Sul) e a destruição do templo, 

muitos “altos” haviam sido introduzidos em Judá 

através da influência de Samaria. Isso colocou a 

idolatria dos cananeus em disputa com a verdadeira 

adoração no templo do Senhor (1.5).  
 

Miquéias mostra como a degeneração espiritual trará 

inevitável juízo sobre toda a terra.  

 

MIQUÉIAS - Contexto 



 

Embora o rei Ezequias tenha obtido notável vitória 

sobre Senaqueribe e o exercito assírio, Judá estava 

prestes a cair, a não ser que a nação se voltasse 

para Deus, arrependendo-se de todo coração. 

MIQUÉIAS - Contexto 



Ele mostrou a você, ó homem, o 

que é bom e o que o Senhor exige: 

pratique a justiça, ame a fidelidade 

e ande humildemente com o seu 

Deus. (6:8) 

  

 

 

MIQUÉIAS - Versículo - chave 



Tema:  
 

Julgamento contra injustiça, mas esperança na 

profecia da restauração. 
 

Conteúdo: 
 

Escrito para encorajar o povo a aplicar os 

princípios da Aliança à sua vida diária porque 

eles seriam restaurados no reino com um Rei.. 

  

MIQUÉIAS – Tema e Conteúdo 



 

  

 Acusação de injustiça. 

 Boa conduta e não rituais manipuladores, 

como resposta adequada à ira de Deus. 

 O trono de Davi a ser ocupado pelo Salvador 

nascido em Belém. 

 O livramento futuro da ameaça assíria.  
 

                                                       (WALTON, 2007, p 512) 

 

MIQUÉIAS – Conceitos Básicos 


