Profetas e Profecias
Hebreus 4:12
Os profetas no Velho Testamento tinham uma grande obra na operação de Deus no mundo. Profecia é
dada destaque no Novo Testamento também. Algo de tanta importância durante os dias da Bíblia,
pode parar de existir hoje? A obra de Deus na vida dos crentes pode ser tão completa sem a obra de
profecia? De que compõem as profecias? Há tanta que passa por profecia nas igrejas, será que tudo é
de Deus? Quais são as qualificações para alguém ser profeta? Os profetas do Novo Testamento
tinham uma obra igual aos do Velho Testamento? Devemos ser atentos para perigos quando tratamos
o assunto de profecia? E por fim, como é que Deus fala conosco hoje?
De que Compõem as Profecias Divinas?
Deus não tem outro propósito do que ter glória em Cristo (Romanos 1:1-5, “O qual antes
prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras”; Heb 1:1; I Ped 1:10). A lei e os profetas
dependem nos dois mandamentos maiores de todo o tempo: amar a Deus de tudo que se tem, e amar o
seu próximo (Mat. 22:40). Se há nada maior do que estes dois mandamentos; se toda a lei e os
profetas dependem destes e se, pelos profetas Deus antes prometeu o Seu Filho, podemos saber, de
uma maneira ou de outra, profecia divina vai cuidar do reino de Deus em Cristo e a salvação dos
pecadores por Ele.
Quais são as qualificações de ser profeta?
Para alguém ser profeta de Deus, Deus tem que o ordenar e o ungir como profeta (Deut 18:15).
Isaías foi assim chamado e consagrado (Isaías 6), Jeremias foi assim ungido (Jer 1:5) e é assim que os
do Novo Testamento que tinha esse nome foram chamados (Atos 13:1-5; Efés 4:11). É como o
sacerdócio, “ninguém toma para si esta honra” (Heb 5:4).
Os que são de Deus, fala o que Deus ordena, e só isso (Deut 18:18-22; I Cor 2:2; II Tim 4:2).
A prova que os profetas são verdadeiramente de Deus ou não é pelo cumprimento de todas (100%) das
suas profecias (Jer 28:9). Quem só tem parte da sua profecia cumprida evidentemente não é de Deus.
Qual é a diferença dos profetas do Velho Testamento dos do Novo Testamento?
Os profetas do Velho Testamento eram antigamente conhecidos pelo nome de vidente (I Sam
9:9; I Crôn 9:29). A palavra “vidente” vem de uma palavra que significa ver, perceber ou olhar. Este
nome indica que a obra principal dos profetas do Velho Testamento era de consultar ao SENHOR pelo
povo (II Reis 3:11).
Na era apostólica, a obra principal era de falar da Palavra de Deus e ensinar dela (Efés 4:1116; I Cor 2:2-10). Olhando nos usos da palavra “profeta” podemos observar que dos 66 vezes essa
palavra é usada no Novo Testamento, só 4 delas referem se aos profetas propriamente do Novo
Testamento (Atos 13:6; 21:10; I Cor 14:37; Tito 1:12). Da palavra no plural, “profetas”, no Novo
Testamento, há 87 usos, mas só 11 referem se aos profetas da era do Novo Testamento (Atos 11:27;
13:1; 15:32; 12:28,29: I Cor 14:29,32; Efés 2:20; 3:5; 4:11; I João 4:1). Os outros usos das palavras
“profeta” e “profetas” no Novo Testamento referem se aos profetas do Velho Testamento ou ao
Messias, Jesus Cristo. Tudo isso mostra, na era apostólica, o ofício de “profeta” não era igual ao o do
Velho Testamento.
OBS: Na Bíblia, a palavra “profeta” pode referir se a um de Deus, a um falso, a um pagão, a
um homem ou à uma mulher. A palavra “profeta” em grego ou hebraica é usado umas 457 vezes na
Bíblia. A palavra “profetisa” é usada 8 vezes (Míriam, Êx. 15:20; Débora, Juízes 4:4; Hulda, II Reis
22:14; a falsa profetisa Noadia, Neemias 6:14; a esposa de Isaías, Isaías 8:3; e a mulher que diz
profetisa, Jezabel, Apoc 2:20; Ana, Lucas 2:36. Também há o caso de quatro virgens, filhas de Filipe,
o evangelista, profetizando em Atos 21:9; cf. Joel 2:28).
No Novo Testamento, a palavra “profeta” pode referir se também aos apóstolos ou doutores
(Atos 13:1; 15:32). Nota a proximidade das duas palavras, apóstolos e doutores, nestes versículos:
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Atos 13:1; I Cor 12:28,29; Efés 4:11; II Ped 2:1 pois parecem que as duas palavras referem se ao
mesmo ofício.
Continua a profecia hoje?
A profecia, como foi operada no Velho Testamento, continuava só até João (Lucas 16:16). A
profecia, como foi ocasionada no Novo Testamento, era temporária até “o que era perfeita” veio: a
completação da própria Palavra de Deus por escrito (I Cor 13:8-13; Apoc 22:18,19). A exortação e a
edificação da Palavra de Deus como a profecia exortava e edificava, continua até hoje (I Cor 14:1-4;
Efés 2:20; 4:11-16). Hoje temos tanto o Espírito Santo quanto a Palavra de Deus por escrita. Agora o
Espírito Santo testifica de Cristo pelas Escrituras (João 5:39). Hoje, sabemos pelas Escrituras tudo o
que foi profetizada (Rom 1:2). Vejamos uma diferencia também no fato que, hoje, as mulheres devem
estar caladas na igreja (I Cor 14:34-37; I Tim 2:11,12; I Ped 3:4).
Como Deus fala a nós hoje?
Deus ainda fala ao Seu povo. A revelação completa de Deus pela qual Deus fala ao Seu povo é
a Bíblia. Deus fala a nós, nestes últimos dias, pelo Filho (Heb 1:1) e é a Escritura que testifica de
Cristo (João 5:39; 20:31). O Espírito Santo é presente hoje no mundo, e especialmente no crente (I
Cor 6:19; II Cor 6:16; Atos 8:16), e é Ele que testifica de Cristo ensinando o povo de Deus pela Bíblia
(João 14:26; 15:26; 16:7-10; I Cor 2:12,13). O Velho Testamento por escrito, no tempo de Jesus, já
era bem suficiente (Lucas 16:31; 24:27). Imagine o que temos com o Espírito Santo ministrando o
cânon completo, os 66 livros do Velho e do Novo Testamento, a nós (I Cor 2:13; 13:12; Heb 4:12)!
Cuidados com a profecia
• O que profetiza sem autoridade de Deus é um falso
profeta e devia ser morto (Deut 18:20). De outra maneira, “Mas a sabedoria que do alto vem é,
devemos dar maior respeito para os de Deus (I Crôn primeiramente pura, depois pacífica,
moderada, tratável, cheia de
16:22; Heb 13:7,17).
misericórdia e de bons frutos, sem
• Deus pode provar o Seu povo em enviar profetas que
parcialidade, e sem hipocrisia. Ora, o
mentem (Deut 13:1-3; I Reis 12:2,23).
fruto da justiça semeia-se na paz, para
• Nem tudo que vem com sinais tem a aprovação de Deus:
os que exercitam a paz.” Tiago 3:17,18
Saul, I Sam 28:115; Religiosos, Mat. 7:22; Mat. 24:24;
Balaão, II Ped 2:15; Judas 1:11 (Num 22; 31:16).
• Jesus já nos avisou da presença dos falsos profetas (Mat. 7:15; 24:11). Por não vir de Deus todos
os espíritos, nós devemos prová-los para saber quais vem de dEle (I João 4:1-6).
O que pode ser dito do futuro que não concerne o reino de Deus ou a salvação não deve ser
dado importância (Mat. 6:31-34).
Podemos perguntar quando escutamos uma profecia hoje: Isto tem concordância com a
Escritura? Isto me ajuda obedecer melhor a Palavra de Deus? Se a resposta for negativa, não
devemos dar nenhuma atenção à ela.
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