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PREFÁCIO

Este foi um dos livros que eu obtive uma imensa satisfação,
pelos conhecimentos adquiridos durant e a pes quisa que foi
necessária para a sua confecção. Foi um sentimento muito
gratificante, descobrir paulatinamente informações s obre cada
profet a, informaç ões como:
Onde nasceu;
Sua idade;
Período de tempo de seu ministério;
Suas origens;
A situação política e social de Israel e paises circunvizinhos;
Seu encontro com Deus;
A forma e seu estilo literário.
O profetismo está presente em quase todos os livros da
bíblia. Inclusive no novo testamento, onde Jesus se apresenta como
um profet a carismático e convicto de que o reino de Deus está
próximo. O profeta tem por princípio defender a vida e promover a
justiça. Por isso podemos diz er que o profeta é aquele que denuncia
as injustiças, testemunha e anuncia o projeto de Deus.
O 1º profeta que aparece nos escritos bíblicos é o profeta Natã
que surgiu durante o reinado de Davi (2 S amuel 12). Durante o
reinado de S alomão em 970 não aparece profetas, no entanto surge
os primeiros escritos bíblicos. Em 930, durante o reinado de
Jeroboão (1 Rs 12), surge um profeta anônimo e os profetas Aias,
Elias e Eliseu. Mais tarde durante o reinado de Jeroboão II surge o
profet a Amós, Oséias. Estes são os profetas que atuaram no reino
do norte.
No reino do sul, durant e o reinado de Acaz e Ezequias (740 700), surge Isaias e Miquéias. De 640 a 605 durante o reinado de
Josias surge os profetas Jeremias, Sofonias, Naum e Habacuque.
Durante o ex ílio da Babilônia (587 - 538), tivemos a atuação dos
SÉRIE: A B ÍB LIA SAGRADA

8

PROFETAS DA BÍBLI A
profet as Ezequias, Isaias II, Abadias, Ageu, Zacarias, Malaquias,
Isaías III, Zacarias e Joel.
Poderíamos classificar os profetas da seguint e maneira:
1º Pré-literato: Natã, Anônimo, Aías, Elias, Eliseu.
2º Literatos: Amós e Oséias (pertencentes ao reino do norte),
Isaias, Miquéias, Jeremias, Nau e Habacuque (pertencentes ao reino
do sul).
3º Os profetas do exílio: Ezequiel, Isaias II e Abadias.
A tarefa do profeta não se resumia em transmitir o ponto de
vista divino Ele encarnava o coração de Deus. O profeta em Israel
não vaticinava apenas. Ele era também poeta. pregador patriota,
crítico social. Sempre iniciava suas profecias com juízo, mas sempre
as concluía com esperança e redenção. O profeta não repetia
jargões. não perpetuava o que já fora dito. mas pensava fora dos
paradigmas. Não era convencional. A mágica de suas palavras vinha
de sua intuição, de seu inconformismo e da largura de seus anseios.
Inúmeras vezes a linguagem do profet a foi hiperbólica. O exagero
era uma maneira de mostrar sua angústia, seu deses pero de não se
acovardar diante do iminente fracasso nacional.

Mozar Martins de Souza
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PROFETAS ATUAIS

O Que é um Profeta?
A palavra “profeta” vem do grego “prophetes”, e significa
“falar antes”, é uma denominação que se dá ao fenômeno pelo qual
em algumas religiões, a revelação de uma divindade ou de seus
ensinamentos quanto ao passado, pres ente ou futuro, é atribuída à
palavra falada ou escrita de um ou mais indivíduos tidos como
“profetas”, “iluminados” ou “inspirados”. Profet a é quem, inspirado
pela divindade ou convencido de estar possuído por uma entidade
espiritual superior, fala em nome da mesma e transmite sua
mensagem. Assim, a figura do profeta perde seu significado
essencial quando é reduzida ao poder de predizer o futuro, o que
não constitui mais do que um elemento acessório de sua missão.
Desde suas origens, a autoridade d o profeta adquire teor ao
mesmo tempo religioso, político e moral.

Os Falsos P rofeta s.

Os falsos profetas, mesmo que não concordem com uma
afirmação surgem sempre como reacionários contra a religião
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dominante ou contra uma denominação religiosa. Considerando
corrupta, corrompida ou insatisfatória sua religião ou denominação,
organizam movimentos, princ ípios, doutrinas, regras e normas que
satisfazem, levando muitos outros consigo. Comumente se dizem
“escolhidos” por Deus para uma missão especial; considerando-se
“canais” a quem a divindade usa para transmitir a sua mensagem e
têm sempre uma “revelação especial” que as pessoas precisam
ouvir.

EL ES ESTÃO FALANDO A PALAVRA DE D EUS?

Os profetas estão em toda a parte! Nós os ouvimos dentro dos
edifícios das igrejas, na televisão e no rádio, nas ruas, ou plantados
na porta de nossas casas, para nos falar da vontade de Deus. Eles
se dizem mensageiros de Deus, revelando quando o mundo vai
acabar, ou o que vai acontecer em nossas vidas, atualmente. Às
vezes, predizem grandes bênç ãos. Outras vezes, eles nos avisam
sobre sérias calamidades. Freqüentemente, nos dizem que Deus
lhes tem falado para ordenar-lhes a construção de uma grande
catedral ou o empreendiment o de algum glorioso empenho no
serviço do Senhor.
Sem dúvida, a B íblia menciona freqüentemente profetas de
Deus (que revelaram a palavra do Senhor). Algumas vezes, eles
falaram sobre os acontecimentos de seu tempo, ou sobre o fim do
mundo.

Eles

predisseram

bênçãos

maravilhosas

e

terríveis

tragédias. Mas aqueles que desejaram conhecer a vontade de Deus,
durante os tempos da Bíblia, também tiveram que se guardar contra
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os profetas enganadores e falsos. Eles não poderiam aceitar
cegamente o testemunho de cada homem que dissesse estar
falando por Deus. Hoje, mais do que nunca, precisamos testar
aqueles que alegam serem portadores das mensagens de Deus.
Toda pessoa que diz falar a palavra de Deus precisa ser
experimentada de ac ordo com a palavra de Deus. Seguindo as
recomendações de 1 João 4.1 (Amados, não deis crédito a qualquer
espírito; antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque
muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora), precisamos
submeter os

profetas

de

nossos

dias

ao teste.

São eles,

verdadeiramente, mens ageiros de Deus?

Os profeta s de hoje têm que:

Ou alegar que ainda existem apóstolos o que seria uma
alegação difícil de provar, pois os apóstolos foram testemunhas
oculares do Cristo ressuscitado.

(Atos 1:21-22: “É necessário, pois, que, dos homens que nos
acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou ent re nós,
começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi
levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua
ressurreição”;
1 Coríntios 15:3-9: “Antes de tudo, vos entreguei o que também
recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as
Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia,
segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e, depois, aos doze.
Depois, foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos
quais a maiori a sobrevive até agora; porém alguns já dormem.
Depois, foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos e,
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