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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



A profecia como instrução

� Preleção

� Recursos de linguagem

� Recursos visuais





A preleção

� Ensino oral predominante

� Consideração do contexto

� Aplicação ao cotidiano

� Uso de linguagem da época e do lugar

A palavra do Senhor veio a mim pela 
segunda vez, dizendo: "O que você vê? " E 
eu respondi: "Vejo uma panela fervendo; 
ela está inclinada do norte para cá".
O Senhor me disse: "Do norte se derramará 
a desgraça sobre todos os habitantes desta 
terra.
Jeremias 1:13,14

Foi isto que o SENHOR, o Soberano, me mostrou: ele 
estava preparando enxames de gafanhotos depois da 
colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra.
Depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, 
eu clamei: “SENHOR Soberano, perdoa! Como Jacó 
poderá sobreviver? Ele é tão pequeno! ”
Então o SENHOR arrependeu-se e declarou: “Isso não 
acontecerá”.
O Soberano, o SENHOR, mostrou-me também que, para o 
julgamento, estava chamando o fogo, o qual secou o 
grande abismo e devorou a terra.
Então eu clamei: “Soberano SENHOR, eu te imploro que 
pares! Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão 
pequeno! ”
Então o SENHOR arrependeu-se e declarou: “Isso 
também não acontecerá”.
Ele me mostrou ainda isto: o Senhor, com um prumo na 
mão, estava junto a um muro construído no rigor do 
prumo.
E o SENHOR me perguntou: “O que você está vendo, 
Amós? ” “Um prumo”, respondi. Então disse o Senhor: 
“Veja! Estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu 
povo; não vou poupá-lo mais.
“Os altares idólatras de Isaque serão destruídos, e os 
santuários de Israel ficarão em ruínas; com a espada me 
levantarei contra a dinastia de Jeroboão”.
Amós 7:1-9



Recursos de linguagem
Parábolas

� Narrativas curtas que comunicam lições

� Isaías 5.1-7 (A vinha com uvas amargas)

� As parábolas de Jesus

Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de 
sua vinha: Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma 
fértil colina.
Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores 
videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um 
tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, 
mas só deu uvas azedas.
"Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, 
julguem entre mim e a minha vinha.
Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? 
Então, por que só produziu uvas azedas, quando eu 
esperava uvas boas?
Pois, eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha: 
Derrubarei sua cerca para que ela seja transformada em 
pasto; derrubarei o seu muro para que seja pisoteada.
Farei dela um terreno baldio; não será podada nem 
capinada, espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. 
Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva 
sobre ela".
Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de 
Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele 
amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de 
sangue; esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição.
Isaías 5:1-7



Natã e Davi
2 Sm 12.

E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: "Dois
homens viviam numa cidade, um era rico e o outro, pobre.
O rico possuía muitas ovelhas e bois,
mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele
a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, 
bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para 
ele.
"Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma
de suas próprias ovelhas ou do seus bois para preparar-lhe uma refeição. 
Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao
pobre".
Então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: "Juro pelo
nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte!

Deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem
misericórdia".
Então Natã disse a Davi: "Você é esse homem!”…



Recursos de linguagem
Comparações - Casamento

"Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém: "Eu me 
lembro de sua fidelidade quando você era jovem: 
como noiva, você me amava e me seguia pelo 
deserto, por uma terra não semeada.
Jeremias 2:2

Pois o seu Criador é o seu marido, o 
Senhor dos Exércitos é o seu nome, o 
Santo de Israel é seu Redentor; ele é 
chamado o Deus de toda a terra.
Isaías 54:5

Eu me casarei com você para sempre; eu me 
casarei com você com justiça e retidão, com amor 
e compaixão.
Eu me casarei com você com fidelidade, e você 
reconhecerá o Senhor.
Oséias 2:19,20



Recursos de linguagem
Comparações - Infidelidade

" ‘Mas você confiou em sua beleza e usou sua fama 
para se tornar uma prostituta. Você concedeu os 
seus favores a todos os que passaram por perto, e a 
sua beleza se tornou deles.

Ezequiel 16:15

Mas, como a mulher que trai o marido, assim vocês 
têm sido infiéis comigo, ó comunidade de Israel", 
declara o Senhor.

Jeremias 3:20



Recursos 
visuais

Isaías, 3 anos 
andando nu

� No ano em que o general enviado por Sargom, rei da 
Assíria, atacou Asdode e a conquistou;

� nessa mesma ocasião o Senhor falou por meio de 
Isaías, filho de Amoz, e disse: "Tire o pano de saco do 
corpo e as sandálias dos pés". Ele obedeceu, e passou
a andar nu e descalço.

� Disse então o Senhor: "Assim como o meu servo Isaías
andou nu e descalço durante três anos, como sinal e 
advertência contra o Egito e contra a Etiópia,

� assim também o rei da Assíria, para vergonha do Egito, 
levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os
exilados etíopes, jovens e velhos, com as nádegas
descobertas.

� Isaías 20:1-4



Recursos visuais
Ezequiel

Trincheiras – exílio: Ez 4

Raspou a cabeça e a barba – a divisão do 
castigo: Ez 5

A bagagem – exílio: Ez 12



Recursos visuais
Jeremias

� Vaso quebrado – povo despedaçado: Jr 19

� Jugo de bois sobre o pescoço – exílio: Jr 27



Compromisso com a missão e com a palavra do Senhor

Criatividade

Não é jogada de marketing

Deus é quem diz o que fazer



Próxima aula:
O profeta e a injustiça social

� Compreensão de que Deus é justo

� Opressão sem limites

� Deus e política


