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Aulas

1. Quem é o profeta?

2. A palavra do profeta

3. A profecia como instrução

4. O profeta e a injustiça social

5. O profeta e a religião vazia

6. Profeta: verdadeiro ou falso

7. A profecia no Novo Testamento e nos dias atuais



A profecia no Novo Testamento

João Batista

Jesus Cristo

A Igreja

O dom de profecia



Quem foi 
João Batista

�Nascido em 7 a.C.
�Filho do casal de idosos

sacerdote Zacarias e Isabel, 
parente de Maria (Lc 1.36)

�Comissionado como profeta
para preparar o caminho do 
Messias desde antes de nascer
(Lc 1.16 e 17)

�Foi para o deserto e lá ficou até
iniciar seu ministério (Lc 1.80)



O Ministério de João Batista

� Pregou um batismo de 
arrependimento para perdão
dos pecados (Lc 3.3)

� Isaías já havia predito:
Lc 3.4 a 7

� Precursor de Jesus Cristo e do 
Evangelho

� Mensagem impactante
contra:
� A falsa religião (Lc 3.7 a 8)

� O juízo de Deus (Lc 3.9 a 10)

� A justiça social (Lc 3.11)
� A honestidade (Lc 3.12 e 13)

� A justiça das instituições (Lc 3.14)

� A imoralidade (Lc 3.19 e 20)



Nós também precisamos ser João

• Anunciadores
• Profetas do Reino
• Focados na missão
• Corajosos
• Sabedores do nosso papel



Jesus, o Cristo

� Jesus – Jeová – Salvador

� Cristo – Messias – Enviado

� A concretização da profecia

Isaías 61.1,2a

O Espírito do Soberano Senhor 
está sobre mim porque o 
Senhor ungiu-me para levar 
boas notícias aos pobres. 
Enviou-me para cuidar dos 
que estão com o coração 
quebrantado, anunciar 
liberdade aos cativos e 
libertação das trevas aos 
prisioneiros, para proclamar o 
ano da bondade do Senhor e 
o dia da vingança do nosso 
Deus

Lc 4.16-21

Ele foi a Nazaré, onde havia sido 
criado, e no dia de sábado 
entrou na sinagoga, como era 
seu costume. E levantou-se 
para ler. Foi-lhe entregue o 
livro do profeta Isaías. Abriu-o 
e encontrou o lugar onde está 
escrito:

"O Espírito do Senhor está sobre 
mim, porque ele me ungiu 
para pregar boas novas aos 
pobres. Ele me enviou para 
proclamar liberdade aos 
presos e recuperação da vista 
aos cegos, para libertar os 
oprimidos  e proclamar o ano 
da graça do Senhor".

Então ele fechou o livro, 
devolveu-o ao assistente e 
assentou-se. Na sinagoga 
todos tinham os olhos fitos 
nele; e ele começou a dizer-
lhes: "Hoje se cumpriu a 
Escritura que vocês acabaram 
de ouvir".



Romanos 12.6-8

1. Profecia
2. Ministério
3. Ensino
4. Exortação
5. Contribuição
6. Liderança
7. Misericórdia

I Coríntios 12.4-11

1. Sabedoria
2. Conhecimento
3. Fé
4. Cura
5. Operação de

milagres
6. Profecia
7. Discernimento

de espíritos
8. Variedade de

línguas
9. Interpretação

de línguas

Efésios 4.11

1. Apóstolos
2. Profetas
3. Evangelistas
4. Pastores
5. Mestres

I Coríntios 12.28

1. Apóstolos
2. Profetas
3. Mestres
4. Operadores

de milagres
5. Curas
6. Socorros
7. Governos
8. Variedade

de línguas

Dons Espirituais - A Profecia na igreja
O corpo possui vários membros distintos conforme seus dons



Profecia para edificação da igreja

� Os dons são concedidos para a edificação da igreja e não para a 
individualidade

� I Coríntios 14.5 - Eu quisera que vós todos falásseis em outras línguas; 
muito mais, porém, que profetizásseis; pois quem profetiza é superior ao 
que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja 
receba edificação.

� I Coríntios 14.12 - Assim, também vós, visto que desejais dons espirituais, 
procurai progredir, para a edificação da igreja.

� I Coríntios 12.7 - A manifestação do Espírito é concedida a cada um 
visando a um fim proveitoso. 



A relevância da profecia

“Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons 
espirituais, principalmente o dom de profecia.
Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, 
ninguém o entende; em espírito fala mistérios.
Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e 
consolação dos homens.
Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza 
edifica a igreja.”

1 Coríntios 14:1-4



A profecia precisa ser ouvida hoje

�“Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em 
que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma 
revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina?” 
1 Coríntios 14:6

�“Não tratem com desprezo as profecias”
1 Tessalonicenses 5:20



Próximo Curso: Provérbios

4 domingos de fevereiro de 2021


