PROFETISMO BÍBLICO
QUEM SÃO E O QUE DIZEM

OS PROFETAS

Na Bíblia há 16 livros de Profetas
• 4 Profetas Maiores: Isaías
Jeremias
Ezequiel
Daniel
• 12 Profetas Menores: Amós, Joel, Malaquias
Oséias, Miquéias, Baruc,
Habacuc, Sofonias, Jonas,
Abdias, Zacarias, Ageu

Há 3 tipos de profetas

• Os profetas adivinos
• Os profetas da côrte
• Os verdadeiros profetas de Deus

OS VERDADEIROS PROFETAS DE DEUS

• Não adivinham nem prevêem o futuro
• Não bajulam (com mentiras) o rei
• Falam da parte de Deus sobre qual é a VONTADE DE DEUS
no momento presente

Ao falarem da parte de Deus, os profetas
incutem esperança mas também denunciam…
A sua missão leva-os a saírem do seu conforto
(aliás, muitos não queriam aceitar ser profetas)

Ser profeta, por isso, implica coragem e
fortaleza para resistir às perseguições

Os grandes temas dos livros proféticos
 A imoralidade
 A injustiça social e a exploração
 A idolatría e o falso culto
 O casamento de Deus com o seu povo
 O sonho de um mundo novo

Denúncia da imoralidade
Os.7,2-4
«Porque eles cometem fraudes,
o ladrão entra nas casas,
e por fora andam os salteadores(…)
Alegram o rei com as suas maldades,
e os príncipes com as suas mentiras.
Todos cometem adultérios»

Jer.5,25-26
«As vossas iniquidades alteram esta ordem, e os vossos
pecados privaram-vos destes bens. Porque há perversos no
meio do meu povo, que lançam armadilhas como caçadores
de aves, e estendem as suas redes para apanhar os homens.»
Am.4,1-2
Ouvi esta palavra, vacas de Basan, que viveis na montanha
da Samaria, vós, que oprimis os fracos e maltratais os
pobres, vós, que dizeis a vossos maridos: «Traz e bebamos!»
O Senhor Deus jurou pela sua santidade: «Eis que virão dias,
para vós, em que vos arrastarão com ganchos, e à vossa
posteridade, com arpões.

Denúncia da injustiça social e exploração
Am.5,11-12
«Portanto, já que oprimis o pobre
e lhe exigis o seu quinhão de trigo,
não habitareis nestes palácios de pedra que construístes;
não bebereis o vinho das vinhas excelentes que plantastes.
Pois Eu conheço o grande número das vossas maldades
e a enormidade dos vossos pecados.
Sois opressores do justo, aceitais subornos
e violais o direito dos pobres no tribunal»

Is.58,3-7
«No dia do vosso jejum só cuidais dos vossos negócios e oprimis
todos os vossos empregados. Jejuais entre rixas e disputas, dando
bofetadas sem dó nem piedade. Não jejueis como tendes feito até
hoje, se quereis que a vossa voz seja ouvida no alto. Acaso é esse
o jejum que me agrada, no dia em que o homem se mortifica?
Curvar a cabeça como um junco, deitar-se sobre saco e cinza?
Podeis chamar a isto jejum e dia agradável ao Senhor? O jejum
que me agrada é este: libertar os que foram presos injustamente,
livrá-los do jugo que levam às costas, pôr em liberdade os
oprimidos, quebrar toda a espécie de opressão, repartir o teu pão
com os esfomeados, dar abrigo aos infelizes sem casa, atender e
vestir os nus e não desprezar o teu irmão»

Denúncia da idolatria e falso culto
Jer.2,27-28
«Eles dizem a um lenho: «Meu pai és tu», e a uma pedra: «Tu me
geraste.» Voltaram-me as costas e não a face. Mas, no tempo da
angústia, dizem: «Levanta-te e salva-nos.» E onde estão os
deuses que fabricaste para ti próprio? Levantem-se, se te podem
salvar no tempo da tua desgraça; pois os teus deuses, ó Judá, são
tantos como as tuas cidades»

Os.13,2
E ainda agora continuam a pecar, fazem para si estátuas fundidas
com a sua prata, ídolos da sua invenção, obra da mão de artistas.
A eles oferecem cordeiros em sacrifício e dão-lhes a beber
sangue de novilhos.

O casamento de Deus com o seu povo
Is.62,4-5
«Não serás mais chamada a ‘Desamparada’ nem a tua terra será
chamada a «Deserta»; antes, serás chamada: ‘Minha Dilecta’, e
a tua terra a ‘Desposada’, porque o Senhor elegeu-te como
preferida, e a tua terra receberá um esposo. Assim como um
jovem se casa com uma jovem, também te desposa aquele que
te reconstrói. Assim como a esposa é a alegria do seu marido,
assim tu serás a alegria do teu Deus»

Alegoria do livro do Profeta Oséias
O profeta casa com uma prostituta (Gomer), para simbolizar o
casamento de Deus com um povo prostituído.

O sonho de um mundo novo
Is.2,4 - «As nações, transformarão as suas espadas em relhas de
arados, e as suas lanças, em foices. Uma nação não levantará a espada
contra outra, e não se adestrarão mais para a guerra»
Is.11,1-8 - «Brotará um ramo do tronco de Jessé, e um rebento brotará
das suas raízes. Sobre ele repousará o espírito do SENHOR(…) Não
julgará pelas aparências nem proferirá sentenças somente pelo que
ouvir dizer mas julgará os pobres com justiça,e com equidade os
humildes da terra; ferirá os tiranos com os decretos da sua boca, e os
maus com o sopro dos seus lábios. A justiça será o cinto dos seus rins,
e a lealdade circundará os seus flancos. Então o lobo habitará com o
cordeiro,e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito; o novilho e o leão
comerão juntos, e um menino os conduzirá. A vaca pastará com o
urso, e as suas crias repousarão juntas; o leão comerá palha como o
boi. A criancinha brincará na toca da víbora e o menino meterá a mão
na toca da serpente»

