Estudo bíblico
OS DONS DO ESPÍRITO SANTO
TEMA: O DOM DA PROFECIA
PARTE 7/9
A profecia é um dom muito importante. Devemos
No Antigo Testamento, a palavra profeta é navi, (hb.
procurar compreendê-la muito bem. É o maior dos Nãbi’) que se refere ao homem que era inspirado pelo
nove, para a edificação do corpo. E pode ser experi- Espírito Santo para entregar as mensagens de Deus
mentado por todos os membros.
para as pessoas (cf. 2Pe 1.21).
“Procurai com zelo os dons espirituais, mas, princiE a função do verdadeiro profeta era (e é), a de levar
palmente, o de profetizar.” (1Co 14.1)
a mensagem de Deus para o povo sob a influência do
Ainda acrescenta mais adiante de “todos pode- Espírito Divino (1 Rs 22.8; Jr 29.27).
rão profetizar, uns depois dos outros, para que todos
aprendam e todos sejam consolados.” (vv 31)

Quando falamos em profecia, claro que remetemos a
figura do profeta. Veja o que Paulo disse:

Uma declaração do que não pode ser conhecido por
meios naturais (Mt 26.68). É a descrição antecipada da
vontade de Deus (Cf Gn 20.7; Dt 18.18; Ap 10.11).

Profetizar, no grego, é “propheteiiein”, que significa
“A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramen- “falar em nome ou a favor de alguém”.
te apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro
Já existem falsos profetas! (At 13.6; Ap 20.10).
lugar mestres, depois operadores de milagres, depois
E esse, uma vez confirmado, poderia e/ou seria, pedons de curar, SOCORROS, governos, variedades de nalizado com a morte (Dt 18.15-20).
línguas”. 1Co 12.28
“Sabendo

primeiramente isto:

Que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação;
porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum,
mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. (2Pe 1.20-21).

UMA CONDIÇÃO!
A profecia é um resultado natural de alguém cheio do Espírito.
Pedro estava cheio do Espírito e
profetizou. Quando, os anciãos de
Éfeso foram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas e profetizaram (Cf At 19.6).

Através do dom da profecia, o
Espírito Santo pode usar um crente
para proclamar algo sobre o futuro.
Os profetas do AT muitas vezes
prediziam o futuro. Predizer o futuro fazia parte do seu ministério.
Geralmente o propósito era despertar o povo para a sua necessidade de Deus. Jonas foi um dos que
predisse o futuro. Ele profetizou:

A verdadeira profecia é fei“... Ainda quarenta dias, e Nínive
ta com a capacidade e o poder de
será subvertida”
Deus. Os crentes podem ser dotaPredizer significa “dizer algo andos para falar. Podem ser capazes
de pregar bons sermões. Mas nin- tes disso acontecer”.
guém pode profetizar se não for
Por vezes o ímpio “tenta predizer
pelo Espírito Santo (1Pe 4.11).
o futuro” fazendo uso da advinhaDeus conhece o passado, o pre- ção (Cf At 16.16). O que é reprovado à luz divina (Dt 18.10,12).
sente e o futuro!

EM RESUMO...
A profecia bíblica normalmente contêm a palavra da sabedoria!
Moisés foi um grande profeta.
(Ex 7.1,2).
No AT, há 17 livros proféticos
(que compreendem de Isaías a Malaquias). A divisão desses livros é
a de profetas maiores (total de 5) e
menores (total de 12);
Uma pregação pode ter caráter
profético, mas nem toda pregação
é profecia;
O dom de profecia tem 3 finalidades básicas: “edificação, exortação e consolação” (1Co 14.3).

*PARTE 7 de 9, de uma compilação de estudos sobre os dons do espírito santo.

