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O projeto de Deus  

através de um povo rebelde 
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RELEMBRAR 
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A MISSÃO NOS LIVROS POÉTICOS 
 
Aplicações: 

1. Nossa comunicação precisa ser 
substanciosa no que se refere à mensagem 
e ao caráter de Deus (a Soberania de Deus, 
a Glória de Deus, a Misericórdia e Justiça 
de Deus, Messiânica) e não raquítica e 
mentirosa como os “outros evangelhos” 
pregados por falsos profetas; 
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A MISSÃO NOS LIVROS POÉTICOS 
 
Aplicações: 

2. Nossa comunicação precisa ser coerente, 
ou seja, vivermos o que pregarmos ou 
proclamarmos (ética na proclamação); 
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A MISSÃO NOS LIVROS POÉTICOS 
 
Aplicações: 

3. Nossa comunicação precisa ser 
contextualizada nos aspectos: 

o Prático (ligado à vida cotidiana); 

o Afetivo (que fala ao coração do povo); 

o Proposital (o Reinado de Deus sobre o 
homem); 
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A MISSÃO NOS LIVROS POÉTICOS 
 
Aplicações: 

4. Nossa comunicação precisa ser litúrgica, 
que convida e incentiva outros povos a 
adorarem o Deus Verdadeiro (Sl.47.1-2; 6-
8) de forma contextual, e com as 
motivações corretas e coerentes com o Seu 
caráter; 
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A MISSÃO NOS LIVROS POÉTICOS 
 
Aplicações: 

5. Nossa comunicação precisa ser dialógica 
para poder aproximar os que buscam a 
“sabedoria” da Plena Sabedoria; a 
arrogância e prepotência abafa o diálogo e 
afasta pessoas da Sabedoria de Deus. 
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 O projeto teocrático para Israel  

 

 A missão centrípeta de Israel 

 

 A revelação progressiva de Deus  

 

 Visão teocêntrica x antropocêntrica 
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o PROFETAS 

Etimologia:   

 

 prophêtes, ou 'intérprete dos deuses', ... 

 

do grego:  pro (diante) +  phémí   (dizer, 
manifestar, anunciar, contar) 
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DEFINIÇÃO 

Houais:  
Pessoa que adivinha o futuro  

Pessoa que prediz acontecimentos por inspiração 
divina (revelação) 

Pessoa que anuncia os desígnios de Deus 
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DEFINIÇÃO 

 

Dic. Teologia:  

 

Pessoa que profetiza, isto é, que anuncia a 
mensagem de Deus (2 Pedro 1.20-21) 
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DEFINIÇÃO 

Dic. Grego (Strong): 

Nos escritos gregos, intérprete de oráculos ou de 
outras coisas ocultas 

 

 Alguém que, movido pelo Espírito de Deus e, por 
isso, seu instrumento ou porta-voz, solenemente 
declara aos homens o que recebeu por inspiração, 
especialmente aquilo que concerne a eventos 
futuros, e em particular tudo o que se relaciona 
com a causa e reino de Deus e a salvação humana  
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DEFINIÇÃO 

 

  

No AT, os profetas não eram intérpretes, 
mas sim porta-vozes da mensagem divina 
(Jeremias 27.1-6). 
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“Esta é a mensagem que deverão 
transmitir aos seus senhores:  

 - Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus 
de Israel...”             

                                                (Jeremias 27.4) 
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DEFINIÇÃO 

Título dado a Maomé pelos muçulmanos, 
à Helen White pelos adventistas, a 
Nostradamus, à mãe Diná, etc.  
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HISTÓRICO 

Sempre existiram falsos profetas. Alguns 
privilegiados, podiam acumular outras funções. 

  

“Agora, pois, manda ajuntar a mim todo o Israel 
no monte Carmelo, como também os 
quatrocentos e cinquenta profetas de Baal e os 
quatrocentos profetas do poste-ídolo que 
comem da mesa de Jezabel.”  

(1 Reis 18.19) 
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ADVERTÊNCIAS 

Profetizar, acontecer e tentar desviar...                               
(Dt 13.1-5) 

 

Profetizar em nome do Senhor e não 
acontecer...   (Dt 18.20-22) 
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NO AT 

No judaísmo, o profeta é o escolhido por Deus 
para proclamar sua palavra em forma de 
exortação e, outras vezes, como advertência de 
castigo iminente. A mensagem profética não 
estava necessariamente ligada ao anúncio de 
acontecimentos futuros. 
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Embora Moisés seja considerado o maior de 
todos os profetas (Dt 34.10), o período 
principal da atividade profética estende-se de 
Samuel (séc. XI a.C.) até Malaquias (séc. V a.C.). 
As Escrituras destacam dois tipos de profetas: 

 

O primeiro (Samuel, Natã, Elias, Eliseu) não 
deixou obras escritas e, ocasionalmente, viveu 
em irmandades proféticas conhecidas como 
“filhos dos profetas”. 

 

 

 



A Revelação e a Missão de Deus 

Ministério de Missões 

ALGUNS NOMES 
 Abraão     (Gênesis  20.7) 
 Arão   (Êxodo 7.1) 
 Moisés (Deuteronômio  34.10) 
 Samuel    (1 Samuel  3.20)   
 Saul  (1 Samuel  10.10) 
 Gade  (1 Samuel  22.5)   
 Natã  (1 Reis   1.23)   
 Aías     (1 Reis  11.29)   
 Jeú   (1 Reis  16.7)   
 Elias    (1 Reis  18.36)   
 Eliseu   (2 Reis  2.15)    
 Anônimo  (Juízes 6.8)   
 Grupo de profetas                      (1 Samuel 10.5)   
 Profeta novo e profeta velho   (1 Reis 13.11) 
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A atividade profética estendia-se também às 
mulheres, como foi o caso de Miriã (Êx 15.20), 
Débora (Jz 4.4) e Hulda (2Rs 22.14) e a não-
judeus, como Balaão, Jó etc. 

  

O segundo (Amós, Isaías, Jeremias etc.) deixou 
obras escritas.  
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MINISTÉRIO PROFÉTICO  

Induzir (alguém ou um grupo) a fazer ou 
pensar de modo diferente a que vem 
agindo    

 

Quase na sua totalidade ligado à quebra 
de aliança (97x). (Jeremias 11.6-10) 
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APOSTASIA 

Deixaram a Deus 

 

Seguiram após outros deuses 

 

Para fazer o que é abominável 
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CONSEQUÊNCIAS 

Paganismo 

 

Imoralidade e idolatria 

 

Sociedade corrompida 
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ADVERTÊNCIAS E PROMESSAS 

Continuem e sofram... 
 

   ou… 
 

Voltem e desfrutem! 
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A VOZ DE DEUS 
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A VOZ DE DEUS (ISRAEL) 

Aías (931 a.C.)  
 

Profeta jovem (929 a.C.) 
 

Jeú (909 a.C.) 
 

Elias (874 a.C.) 
 

Eliseu (853 a.C) 
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A VOZ DE DEUS (ISRAEL) 

Amós (760 a 753 a.C.)  

    

Mensagem:  denuncia a injustiça, corrupção e 
idolatria em Israel e apela para o 
arrependimento do povo. 

 

      -  “Por 3 transgreções e por 4…” 
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A VOZ DE DEUS (ISRAEL) 

Oséias (750 a.C.) 
    
Mensagem: A experiência dolorosa do profeta com a 
sua esposa levou-o a descrever o relacionamento entre 
Deus e o povo de Israel como o de um marido fiel com a 
sua esposa infiel. Israel se tornou infiel quando começou 
a adorar ídolos e deuses falsos, por isso ele os entregará 
na mão da Assíria. Mas o seu amor não tem fim, e ele não 
rejeitará o seu povo para sempre. 

 
Em 730 a.C. Israel é invadida pela Assíria 
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A VOZ DE DEUS (JUDÁ) 

Joel (835 a.C.)  
   
Mensagem: O ponto de partida da mensagem do 
profeta é a terrível praga de gafanhotos e a seca 
que arrasaram a terra de Judá. Para o profeta, 
essas desgraças são sinais do DIA DO SENHOR, no 
qual Deus julgará todas as nações e castigará os 
pecadores. O profeta apela para que o povo se 
arrependa e volte para Deus, que assim o 
abençoará e lhe restituirá tudo o que foi 
destruído.  
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A VOZ DE DEUS (JUDÁ) 

Isaías (740 a 687 a.C.)  

    

Mensagem: Esse livro exalta o poder e a 
soberania de Deus por toda a história. Exorta o 
povo a se voltar para Deus, abandonar o 
pecado e abraçar a justiça. 

 

         - “Fala e eles não ouvirão…” 
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A VOZ DE DEUS (JUDÁ) 

Miquéias (735 a 700 a.C.)  

    

Mensagem: O profeta previu a queda de Samaria, (1.6-
7). Vendo que Judá, corria o perigo de sofrer o mesmo 
castigo, Miquéias mostra que Deus odeia a idolatria, a 
injustiça, a corrupção e o ritualismo religioso vazio.  

Contudo, ele afirma que Deus não só permite o castigo, 
mas também tem prazer em perdoar. Finalmente, o 
profeta declara que o povo de Deus terá um futuro 
glorioso através do REI que irá nascer em Belém. 
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A VOZ DE DEUS (JUDÁ) 

Sofonias (630 a 620 a.C.) 

 

Mensagem: o profeta fala do dia do Senhor, 
quando ele iria castigar o povo de Judá e de 
Jerusalém. Os outros povos também seriam 
castigados. Mas, depois, Jerusalém receberia de 
novo as bênçãos de Deus. 
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A VOZ DE DEUS (JUDÁ) 

Jeremias (627 a 587 a.C.)  

    

Mensagem:  Anunciou o castigo que Deus mandaria  e 
ainda estava vivo quando as suas profecias se 
cumpriram (cap. 52). Mas Jeremias disse que um dia 
Judá voltaria para a sua terra e que seriam de novo 
uma nação. Ele falou também de um tempo em que 
Deus faria uma NOVA ALIANÇA com o seu povo.  

 

      -  “Não interceda mais!” (11.11-14) 
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A VOZ DE DEUS (JUDÁ) 

Habacuque (609 a.C.)  
    
Mensagem: O autor vê o perigo que o seu povo 
está correndo e não entende como Deus pode 
tolerar os babilônios, um povo mau e cruel. Deus 
responde que virá o tempo em que ele castigará 
os inimigos do povo de Israel. Que o profeta 
espere com paciência, confiando na justiça divina.  
 
 Em 606 a.C. Judá é invadida pela Babilônia. 
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A METODOLOGIA DIVINA 

Situações diferentes, tratamentos diferentes. 
 

 

Israel  x  Judá 
 

 

Outros povos 
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A VOZ DE DEUS A OUTROS POVOS 

Obadias (598 - 596 a.C.) 

 

Mensagem: Obadias anuncia a destruição de Edom, 
tendo em vista que os edomitas não somente se 
alegraram com a derrota de Judá pelos babilônios, 
mas também ajudaram o inimigo e aproveitaram a 
oportunidade para saquear Jerusalém. Por causa 
desse pecado, os edomitas seriam castigados e 
derrotados junto com os outros povos. 
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A VOZ DE DEUS A OUTROS POVOS 

Jonas  (780 – 760 a.C.) 

 

Mensagem: escrito para demonstrar que o amor 
de Deus não se limita a Israel, mas se estende a 
pessoas de outras nações (4.11). Não é profecia 
no sentido restrito, mas é uma história com 
sentido profético (Mt 12.39-41). 
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A VOZ DE DEUS A OUTROS POVOS 

Naum (650 – 620 a.C.) 

 

Mensagem: Em linguagem poética, Naum 
descreve a queda de Nínive, a capital da Assíria, 
que foi conquistada pelos babilônios em 612 a.C. 
Ele vê a queda de Nínive como o castigo que Deus 
manda sobre um povo perseguidor e cruel. 
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Revelações embutidas nos livros proféticos 
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REVELAÇÕES EMBUTIDAS NOS LIVROS 
PROFÉTICOS 

Correção de interpretações equivocadas 
 

“Veio a mim a palavra do SENHOR, dizendo: Que 
tendes vós, vós que, acerca da terra de Israel, 
proferis este provérbio, dizendo: Os pais comeram 
uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se 
embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o SENHOR 
Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que 
todas as almas são minhas; como a alma do pai, 
também a alma do filho é minha; a alma que pecar, 
essa morrerá.” (Ezequiel 18.1-4) 
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REVELAÇÕES EMBUTIDAS NOS LIVROS 
PROFÉTICOS 

Antes da criação 
 

“Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da 
alva! Como foste lançado por terra, tu que 
debilitavas as nações! Tu dizias no teu coração: Eu 
subirei ao céu; acima das estrelas de Deus exaltarei o 
meu trono e no monte da congregação me 
assentarei, nas extremidades do Norte; subirei acima 
das mais altas nuvens e serei semelhante ao 
Altíssimo...”  (Isaías 14.12-17) 
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REVELAÇÕES EMBUTIDAS NOS LIVROS 
PROFÉTICOS 

Antes da criação 
 

“Tu és o sinete da perfeição, cheio de 
sabedoria e formosura. Estavas no Éden, 
jardim de Deus; de todas as pedras preciosas 
te cobrias... Tu eras querubim da guarda 
ungido, e te estabeleci; permanecias no monte 
santo de Deus, no brilho das pedras 
andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, 
desde o dia em que foste criado até que se 
achou iniquidade em ti...”  (Ezequiel 28.11-17) 
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REVELAÇÕES EMBUTIDAS NOS LIVROS 
PROFÉTICOS 

Messiânicas  
 

“ Mas tu, Belém-Efrata, embora sejas pequena 
entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele 
que será o governante sobre Israel. Suas origens 
estão no passado distante, em tempos antigos.” 
(Miquéias 5.2) 



A Revelação e a Missão de Deus 

Ministério de Missões 

REVELAÇÕES EMBUTIDAS NOS LIVROS 
PROFÉTICOS 

Messiânicas 
 

“Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis 
que a virgem conceberá e dará à luz um filho e 
lhe chamará Emanuel.” (Isaías 7.14) 
 

“Porque um menino nos nasceu, um filho se nos 
deu; o governo está sobre os seus ombros; e o seu 
nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, 
Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.” (Isaías 9.6) 
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REVELAÇÕES EMBUTIDAS NOS LIVROS 
PROFÉTICOS 

Messiânicas  
 

“ Voz do que clama no deserto: Preparai o 
caminho do SENHOR; endireitai no ermo vereda a 
nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados, 
todos os montes e outeiros; o que é tortuoso será 
retificado, e os lugares escabrosos, aplanados. A 
glória do SENHOR se manifestará, e toda a carne 
a verá, pois a boca do SENHOR o disse.” (Isaías 
40.3-5) 
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REVELAÇÕES EMBUTIDAS NOS LIVROS 
PROFÉTICOS 

Messiânicas 
 

“Certamente, ele tomou sobre si as nossas 
enfermidades e as nossas dores levou sobre si; 
e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus 
e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas 
nossas transgressões e moído pelas nossas 
iniquidades; o castigo que nos traz a paz 
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos 
sarados...” (Isaias 53) 



A Revelação e a Missão de Deus 

Ministério de Missões 

REVELAÇÕES EMBUTIDAS NOS LIVROS 
PROFÉTICOS 

Nova aliança 
 

 “ Eis aí vêm dias, diz o SENHOR, em que 
firmarei nova aliança com a casa de Israel e 
com a casa de Judá. (...) Porque esta é a 
aliança que firmarei com a casa de Israel, 
depois daqueles dias, diz o SENHOR: Na mente, 
lhes imprimirei as minhas leis, também no 
coração lhas inscreverei; eu serei o seu Deus, e 
eles serão o meu povo.” (Jeremias 31.31-33) 
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REVELAÇÕES EMBUTIDAS NOS LIVROS 
PROFÉTICOS 

Espírito Santo 
 

“E acontecerá, depois, que derramarei o meu 
Espírito sobre toda a carne; vossos filhos e 
vossas filhas profetizarão, vossos velhos 
sonharão, e vossos jovens terão visões, até 
sobre os servos e sobre as servas derramarei o 
meu Espírito naqueles dias.” (Joel 2.28-29; 
também Is 44.3; Ez 39.29) 
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Conforme os ensinos rabínicos, a presença de 
Deus ou Shekináh abandonou Israel após a 
morte do último profeta do AT, desaparecendo 
o dom de profecia depois da destruição do 
Templo. 
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AINDA NA ANTIGA ALIANÇA… 

 João Batista   (João 1:19-23) 

 

O messias? Elias? O profeta? Ou…? 

 

     -  “A voz do que clama no deserto”. (Lucas 
3.1-4) 
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O EXECUTOR DA NOVA ALIANÇA! 

 Jesus 
 

“O Profeta” anunciado por Moisés (Dt 18:15-16 
comp. com Mt 13.57; 21.11, 46; Lc 7.39; 13.33; Jo 
6.14; 7.40; etc.) 

 

O cumprimento das profecias anteriores: 

     - “Isso aconteceu para que se cumprisse o que 
fora dito pelo profeta...” (10x) 
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PROFECIAS HOJE 

Ministério profético ou profetadas? 
 
“E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros 
para profetas, outros para evangelistas e outros 
para pastores e mestres, com vistas ao 
aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do 
seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo...” 
(Efésios 4.11-12; 1 Coríntios 12.28) 

 
Cabem “novas revelações” hoje? 
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APLICAÇÃO  

Exortar sempre  (Hebreus 3.13) 
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APLICAÇÃO  

Exortar sempre 
 

Estar atentos à Palavra (2 Timóteo 3.16-17) 
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APLICAÇÃO  

Exortar sempre 
 

Estar atentos à Palavra 
 

Deus corrige a quem Ele ama (Hebreus 12.6) 



A Revelação e a Missão de Deus 

Ministério de Missões 

APLICAÇÃO  

Exortar sempre 
 

Estar atentos à Palavra 
 

Deus corrige a quem Ele ama 
 

Longanimidade de Deus diferente de tolerância 
(Isaías 3) 

 


