Ativação Profética
O Discípulo de Jesus Sendo Usado no Profético
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ESTUDO 2
A CREDIBILIDADE DO MINISTÉRIO DA PROFECIA
O mesmo Deus que firmemente declara a autoridade da Palavra revelada (A Bíblia) convoca-nos com a
mesma firmeza a aceitar um ministério profético em nossas igrejas hoje:
“... Não tratem com desprezo as profecias...” ( I Ts. 5:20 )
“... Busquem com dedicação os melhores dons, principalmente o de profetizar... quem profetiza o faz para
edificação, encorajamento e consolação dos homens...” (I Co. 14: 1, 3,4,39)
O ministério profético é simplesmente outro meio de explicar o que significa estar em íntimo relacionamento
com um Deus que fala.
Segundo Wayne Grudem, profecia é “dizer algo que Deus trás de modo espontâneo à mente”. É um tipo de
revelação (I Coríntios 14:30) que não se afasta e nem contradiz a Palavra Revelada, antes, ela abre os
corações para que o bálsamo das Escrituras trabalhe.
1 PALAVRA DE SABEDORIA E DE CONHECIMENTO
Quem exerce o ofício de profeta ou o dom da profecia, têm um ouvido treinado para ouvir a voz do Espírito
Santo. A palavra da revelação que chega de modo espontâneo à mente do profeta, às vezes é uma Palavra
de sabedoria, que servirá de chave para destrancar os processos mórbidos que travam as pessoas, nas
dimensões emocional e espiritual.
Doug Banister relata alguns exemplos interessantes em seu livro “A Igreja da Palavra e do Poder” (p.124/125)
Caso 1
Recentemente falei em uma conferência de pastores sobre paixão espiritual. Levei minha equipe de
intercessores comigo. Durante a sessão fizemos uma pausa e dissemos: “Se você percebeu que está
carecendo de paixão espiritual, coloque-se de pé agora mesmo e deixe que seus irmãos orem por você”.
Eu e um membro de nossa equipe de oração oramos por um pastor. “Rejeição” meu companheiro de oração
disse educadamente ao pastor. “Estou ouvindo a palavra rejeição e quero dizer que o Senhor Deus não
rejeitou você.”
O pastor começou a chorar. Depois que o seminário acabou, ele se aproximou de mim e perguntou: -“ Quem
era aquele rapaz ? Gostaria que ele orasse mais por mim... Aquele pastor lutara a vida inteira com
sentimentos de rejeição por parte da família, de amigos e por fim achava que Deus também o rejeitara. Ele
pastoreava uma igrejinha e sentia como se Deus o estivesse punindo por ela não experimentar crescimento.”
Caso 2
Um dos líderes da igreja estava em um retiro para solteiros. Estava sentado perto de uma mulher quando
sentiu o Senhor falando : “Ela está com problemas. Suicídio. O líder bateu no ombro dela e disse: - Você está
lutando com pensamentos difíceis como o suicídio?
A mulher confidenciou que havia lutado com pensamentos de suicídio durante um ano e a única razão por
que não havia tirado sua vida foram seus filhos. Deus usou aquela palavra de revelação para expor suas
necessidades e leva-la à confissão e cura.
Caso 3
Um distinto cavalheiro de meia-idade veio à frente para que orássemos por ele depois de um culto. A equipe
do ministério pôs-se a orar até que um dos homens que oravam disse: Deus tem colocado em meu coração
as seguintes palavras: Homem para a nação.
O homem demonstrava forte emoção! Confessou: “Estava para assumir um importante movimento de uma
igreja tradicional em um país estrangeiro e estava lutando com o seu chamado”. Então Deus o consolou
mansamente por meio de uma palavra de sabedoria, lembrando-o de que era de fato um homem destacado
para aquela nação.
A Palavra de sabedoria e de conhecimento é chamada por Paulo de “Manifestação do Espírito”. Há um
aspecto sobrenatural nessas palavras; contém informações ou percepções não conhecidas
naturalmente por quem as fala.

2 CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DA PROFECIA
O cumprimento da profecia a torna veraz – É a clássica pergunta de Dt.18:21 “ Como conhecerei a palavra
que o Senhor não falou?” “quando um profeta falar em nome do Senhor e a palavra não se cumprir nem
suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse; com soberba falou o tal profeta” (Dt
18:22). Deus se compromete com o que diz: “eu vigio sobre a minha palavra para realiza-la”. (Jr 1;12).
PERGUNTAS A FAZER QUANDO TESTAMOS UMA PROFECIA:
1 – Esta profecia edifica aqueles a quem se dirige?
Alguns dos atraídos pelo ministério profético baseiam-se nos profetas do V.T. Em geral enunciam apenas
palavras causticantes de ira de ira e julgamento. Causam medo. É um sério engano... É importante destacar
que há uma tremenda diferença entre a profecia do V.T. e a do N.T. Além da diferença quanto à autoridade,
há uma diferença quanto à mensagem. A profecia do N.T. é principalmente para “edificação, encorajamento
e consolação. (I Co. 14:3)
2- Esta profecia concorda com as Escrituras?
A profecia verdadeira será sempre escriturística; porque o Espírito da profecia é o Espírito das Escrituras.
Quando uma palavra profética não enuncia uma verdade bíblica, ou a contradiz, é falsa profecia (Dt. 13:1-3;
Dt. 6:4-5). Qualquer alteração de comportamento sugerida pela palavra profética em particular, deve combinar
com as Escrituras.
3- Todos concordam que esta profecia veio de Deus?
Há consenso no grupo de líderes, presbíteros mais experimentados, para julgar a profecia e aceita-la ou
rejeita-la? (I Cor. 14: 29-32)
4- A pessoa que está com a profecia a entregou com humildade?
Humildade no expor: Cremos na inerrância das Escrituras, elas não foram manchadas pela influência humana
de seus autores (II Pedro 1: 21). Já as palavras proféticas na igreja estão sujeitas a afetamentos humanos, e
devem ser transmitidas com humildade.
Humildade no expor-se a julgamento: “Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e os outros
julguem...” (I Co. 14:29) A igreja julga a mensagem e também a vida do profeta.
3 OS PROFETAS: PONTOS CARACTERÍSTICOS E PERFIL

3.1Levantados por Deus:
“Dentre os vossos filhos, suscitei profetas e dentre os vossos jovens, nazireus. Não é isto assim filhos de
Israel? Diz o Senhor” (Am 2:11). Deus também tem dado profetas à igreja. (Ef. 4:11–12, I Cor. 12:28, Ef. 2:20)
Enéas Tognini, escrevendo sobre este assunto, assim se expressou: “Os profetas foram levantados para
riscar nas páginas da história, principalmente do seu povo, as previsões cuja finalidade era fortalecer a fé dos
seus escolhidos e preparar o seu povo para receber o Messias.” (Revista “Profetas Menores.- Lerban nº 19 p.
9)
O profeta verdadeiro ganha credibilidade junto ao povo e é confirmado em seu ministério, pois Deus o honra e
suas predições se cumprem: “ Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras
deixou cair por terra. Todo o Israel, desde Dã até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como
profeta do Senhor” (I Sm 3 :19-20). Eis uma promessa: Deus vela pela Sua palavra para a cumprir. (Jr 1:12).
Desde a saída do Egito, Deus nunca deixou os filhos de Israel sem a mensagem profética: “Desde o dia em
que vossos pais saíram do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias;
começando de madrugada Eu os enviei” (Jr 7:25). Na nova dispensação (Hb 1:1) Jesus é o primeiro profeta
(Mt 21:11). Jesus sopra sobre os discípulos em João 20:22 e realiza a partir daquele momento a sucessão
profética da Nova Aliança. O testemunho de Jesus é o Espírito de Profecia (Ap 19:10).
O motivo para Deus enviar os profetas é que Ele se compadece de seu povo:
“O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio de Seus
mensageiros, por quê se compadecera de Seu povo... eles, porém, zombavam dos mensageiros,

desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos Seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra
o seu povo, e não houve remédio algum.” (II Cr 36: 15-16 ).
Os profetas foram movidos pelo Espírito Santo para serem arautos de Deus: “porque nunca, jamais qualquer
profecia foi dada por vontade humana; entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo
Espírito Santo” (II Pe 1:21).
Os profetas foram modelos de sofrimento e paciência: “Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na
paciência os profetas, os quais falavam em nome do Senhor” (Tg. 5:10). Falavam com firmeza e destemor a
qualquer autoridade, até mesmo ao rei; “Então Elias, o Tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão
certo como vive o Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos
segundo a minha palavra”. (I Rs 17:1)
Usavam símiles (analogias ou comparações de coisas semelhantes), tipos e ilustrações ou parábolas, todos
eles recursos didáticos pelos quais se pudesse advertir ao povo. “Falei aos profetas e multipliquei as visões; e
pelo ministério dos profetas propus símiles (parábolas)”. ( Os 12:10 ).
Os profetas foram servos de Javé, portadores de uma mensagem que reclamava arrependimento, obediência
e conversão: “Começando de madrugada, Vos tenho enviado todos os meus servos dizendo: Convertei-vos
agora cada um do seu mau caminho, fazei boas ações e não sigais a outros deuses para servi-los” (Jr 35:15)
Até na maneira de se conduzir e vestir causavam boa impressão nas pessoas mais observadoras: “Ela disse
a seu marido: Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus” (II Rs 4:9).
Os profetas foram homens sensíveis e com ouvidos afinados para ouvir de primeira mão os segredos de
Deus. Sabiam também usar a lógica para perceber as verdades da vida no cotidiano (perguntas de Amós
capítulo 3:3-6) “Certamente Javé Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus
servos os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará?” (Am 3 :78).
3.2 Frequentemente serviam de sinal ao povo, ilustrando com a própria vida o sentimento de Deus ou
a situação do povo. Exemplos:
Is 20:2-4 - A nudez de Isaías. Por três anos o profeta andou descalço e seminu. Era sinal ao povo contra o
Egito e a Etiópia. O rei da Assíria levaria os exilados destas nações em situação semelhante.
Jr 19:1-11- A botija quebrada. Representava o povo e a cidade de Jerusalém que seriam quebrados por
Javé, pois naquele vale, Hinon, os inocentes eram mortos e oferecidos ao ídolo moloque. A profecia de Jr.
19:9 cumpriu-se no cerco de Jerusalém conforme registro em Lamentações 4:10.
Jr 43: 9-13- Jeremias profetiza a conquista do Egito por Nabucodonosor, onde o monarca repousaria a sua
barraca real nas pedras assentadas por ele, o profeta.

Jr 51: 63-64 - O livro atado a uma pedra e jogado no Eufrates representada a Babilônia.
Outros exemplos: Ez 4:1-13, 5:1-4, 12:3-7, Os 1:2-9, At 21:11.

3.3 Perfil exigido dos profetas:
Ser destemido, ousado e não ter medo de cara feia.
Entregar a mensagem de Deus mesmo se o auditório não estiver disposto a recebê-la: “Tu, ó filho do homem,
não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com
escorpiões; não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu
lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam quer deixem de ouvir..” ( Ez 2:6-7, 3:8-9).
Ser vigilante, entregar a mensagem com integridade e ter consciência de sua responsabilidade sobre
a alma dos perdidos.
“Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel; da minha boca ouvirás a palavras e os avisarás
da minha parte. Quando Eu disser ao perverso: Certamente, morrerás, e tu não o avisares e nada disseres
para o advertir do seu mau caminho para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o
seu sangue da tua mão o requererei (Ez 3:17-18).

O atalaia será sempre visado pelo inimigo, mas sofrerá pena de morte se abandonar o seu posto. Assim é o
ministro na igreja de Cristo: “Ai do pastor inútil que abandona o rebanho... (Zac.11:17) O pastor guarda o
seu rebanho – Jr.31:10
Ser comedido no falar, mas não omitir e não acrescentar nada ao que Deus revelou.
“Põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá, que vem adorar na Casa do Senhor,
todas as palavras que Eu te mando, não omitas nenhuma palavra sequer” ( Jr 26:2). Antes que a lâmpada de
Deus se apague no templo (I Sm.3:3) o Senhor sempre levantará meninos como Samuel. E a preocupação
dos veteranos, como Eli, deve ser a mesma, a integridade da mensagem. (I Sm.3:17)

