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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
8. A profecia na Igreja



Jeremias 7:4-11

4. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: Templo do SENHOR, templo do SENHOR, templo do SENHOR é este.

5. Mas, se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras; se deveras praticardes o juízo entre um 
homem e o seu próximo;

6. Se não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem 
andardes após outros deuses para vosso próprio mal,

7. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre.
8. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam.

9. Porventura furtareis, e matareis, e adulterareis, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis 
após outros deuses que não conhecestes,

10. E então vireis, e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: Fomos 
libertados para fazermos todas estas abominações?

11. É pois esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu, 
eu mesmo, vi isto, diz o SENHOR.



Superficialidade

� Israel se apoiava no templo
� E vivia uma religião superficial
� A superficialidade gera apego ao

supérfluo:

� Locais
� Objetos
� Cerimônias
� Aparências
� Jargões



Superficialidade
Lugares 
“santos”



Superficialidade
Objetos “santos”

PRUDENTE CONSTRUTOR
O apóstolo [NOME] e a Igreja [NOME] lançaram uma colher de pedreiro 
intitulada “Prudente Construtor” por R$ 153,00. A ferramenta, que segundo 
[NOME] não é para ser usada, servirá para que os fiéis alcancem seus objetivos: 
“Essa aí não é pra você enfiar no cimento não! Isso aí é ungido, é pra você tocar 
nos seus projetos, contrato, processo… Onde você tocar, vai ser abençoado!”, 
garantiu o apóstolo.
O objeto, dourado, vem com a inscrição “Prudente Construtor” de um lado, e a 
reprodução do megatemplo da denominação, [NOME], do outro.
[NOME] afirma que a sua colher “Prudente Construtor” é “maior do que a que 
usava quando era pedreiro”, e encoraja os fiéis da Igreja a adquirirem o 
produto: “Eu não quero que você faça contas. Calculadora, caneta, negativo. 
Você vai dizer pra Deus: ‘Senhor, eu faço parte desta construção!’. E você vai 
investir até o dia 12/10 [...] R$ 153,00”.
Anteriormente, a Igreja já havia lançado outros produtos, com objetivos e 
valores distintos. Entre eles, a Fronha dos Sonhos, que seria simbólica para o 
alcance de desejos; a Meia Ungida, que sob o argumento de abençoar os pés 
dos fiéis, os levaria a viver milagres; e a Toalhinha dos Milagres, que dentre outras 
funções, seria capaz da sanar dívidas e curar fiéis.
Fonte:  www.creio.com.br, 24/11/2012



Superficialidade
Apatia

31."A que posso, pois, comparar os homens desta geração? ", 
prosseguiu Jesus. "Com que se parecem?

32.São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas 
às outras: ‘Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram; 
cantamos um lamento, mas vocês não choraram’.

33.Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês 
dizem: ‘Ele tem demônio’.

34.Veio o Filho do homem, comendo e bebendo, e vocês dizem: ‘Aí 
está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e "pecadores" 
’.”

Lucas 7:31-34

PERDÃO... ESTAMOS A POUCOS MINUTOS DA 
BÊNÇÃO APOSTÓLICA E EU PRECISO QUE 
RETORNE SEU BANCO PARA A POSIÇÃO 
VERTICAL.



Dissimulação
Malaquias 1.6-8

6. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor; se eu sou pai, 
onde está a minha honra? E, se eu sou senhor, onde está o 
meu temor? diz o SENHOR dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, 
que desprezais o meu nome. E vós dizeis: Em que nós temos 
desprezado o teu nome?

7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: Em que te 
havemos profanado? Nisto que dizeis: A mesa do SENHOR é 
desprezível.

8. Porque, quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso 
não é mau? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso 
não é mau? Ora apresenta-o ao teu governador; 
porventura terá ele agrado em ti? ou aceitará ele a tua 
pessoa? diz o SENHOR dos Exércitos.



Desvalorização do sagrado
Malaquias 1.6

6. Ofereceis sobre o 
meu altar pão 
imundo, e dizeis: Em 
que te havemos 
profanado? Nisto 
que dizeis: A mesa 
do SENHOR é 
desprezível.



Displicência
Malaquias 1.7

7. Porque, quando ofereceis 
animal cego para o 
sacrifício, isso não é mau? 
E quando ofereceis o 
coxo ou enfermo, isso não 
é mau? Ora apresenta-o 
ao teu governador; 
porventura terá ele 
agrado em ti? ou 
aceitará ele a tua 
pessoa? diz o SENHOR dos 
Exércitos.



Displicência

“Maldito o que faz 
com negligência o 
trabalho do 
Senhor”
Jeremias 48:10



Próxima aula: 24/01
Profeta, verdadeiro ou falso?


