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INTRODUÇÃO 

No meio contemporâneo a muitas resistências em relação ao dom de profecia, isso se dá 

devido ao pensamento de alguns que dizem que o dom se encerrou junto ao fechamento do 

Canon e com a morte dos apóstolos e ainda outros dizem que o profeta atual é o pastor. O 

abuso no uso do dom de profecia tem causado grande confusão no meio do povo de Deus. 

Alguns escutam pessoas que tem o ministério de profeta transmitindo revelações, e pensam 

que podem fazer o mesmo. Procuram, portanto, produzir algumas previsões, ao invés de 

simplesmente proclamar a mensagem de Deus. São “profetas” entregando mensagens dizendo 

ser de Deus, muitas vezes usando a Ele para fazerem conforme o querer deles mesmos. Isso 

talvez explique a falta do dom ser exercido com mais constância nos dias de atuais e a crença 

no mesmo. O cristão acaba se colocando numa posição defensora onde a maioria das vezes é 

mais fácil criticar, colocar barreiras se apoiando na forma abusiva como o dom é exercido. Ao 

invés disso dever-se-ia ter pessoas se santificando para que esse dom possa voltar a ser usado 

para a gloria de Deus no meio do Seu povo. A presente monografia tem como objetivo 

maneira sucinta trazer à luz a forma bíblica de como o dom de profecia era usado na sua 

essência no Antigo e Novo Testamento. Trazendo também definições como; o que é profecia, 

o que é profeta, bem como seu propósito e formas a ser desenvolvido. 

 

 

 

 

 

 



 
 

I – O DOM DE PROFECIA 

1.1 Definição e Característica 

O dom de profecia é a capacidade especial que Deus cede a alguns membros do corpo de 

Cristo, que os capacita a receber abertamente, por meio do Espírito Santo, uma mensagem de 

Deus para o seu povo e a comunicar essa mensagem. Esse dom não tem como objetivo 

primário, prever acontecimentos futuros, como costuma crer. Acima de tudo, capacita pessoas 

a transmitir uma mensagem de Deus numa situação concreta. Alguns cristãos usam termos 

como “palavra de conhecimento”, “palavra de sabedoria”, “figura” ou “visão” para aquilo que 

aqui é denominado dom de profecia.1 

A palavra profecia também tem um sentido limitado e outro amplo. No primeiro, a palavra 

significa a proclamação de uma mensagem recebida diretamente de Deus por uma revelação 

especial. Sendo que, revelações relativas à redenção estão encerradas na Escritura. A última 

revelação geral de Deus para a humanidade é o livro de Apocalipse, dado através de Jesus 

Cristo, o Filho de Deus, que é maior que os profetas (Hb 1.1ss). Se houver alguma outra 

revelação, certamente será para circunstâncias especiais, de caráter pessoal ou particular, e 

não com sentido universal (At 11.28; 21.9-11). Não é possível que haja alguma revelação que 

contrarie o que o próprio Deus já determinou. O profeta só recebe alguma revelação de Deus 

que esteja em harmonia com o cânon das Escrituras. Por isso, a Bíblia adverte sobre os falsos 

profetas que surgiriam (Mt 24.1,24; Lc 6.26; At 13.6-10; I Co 14.29; I Ts 5.20-22; II Pe 2.1-

22; I Jo 2.18,22ss; 4.1-3).2  

Geralmente toda a profecia referente ao futuro era condicional: “Ainda quarenta dias e Nínive 

será subvertida” (Jn 3.4), Jonas foi instruído a anunciar.  E desta forma há muitas outras 

profecias condicionais na Palavra.  Há também as profecias incondicionais referentes aos 

planos definitivos de Deus, especialmente os que se referem a vinda de Cristo. Is 53 é um 

exemplo perfeito, é uma das maiores profecias do Antigo Testamento concernentes ao Senhor 

Jesus. Estas profecias incondicionais são dadas principalmente para diretrizes dos crentes, a 

fim de que possamos discernir os “sinais dos tempos”.3 

                                                
1 SCHWARZ, C.A. O Teste dos dons, p. 129. 
2 SEVERA, Z. A. Manual de teologia sistemática, p.344-345. 
3 BENNETT, D; R. O Espírito Santo e você, p. 128. 



 
 

1.1.1 Considerando os termos profeta e profecia 

Profeta o termo no grego é prophetes (proVh/thj), “aquele que fala antecipadamente ou 

abertamente”, “proclamador de mensagem divina”, denotava os gregos um interprete dos 

oráculos dos deuses. Na septuaginta, é a tradução da palavra rôeh, “vidente” (1 Sm 9.9), 

indicando que o “profeta” era aquele que tinha intercurso imediato com Deus. Também traduz 

a palavra nãbhî, que significa “qualquer um em quem a mensagem de Deus emana” ou 

“aquele a quem qualquer coisa é comunicada secretamente”. Por conseguinte, em geral, o 

“profeta” era a pessoa em quem o Espírito de Deus descansava (Nm 11.17-29), alguém a 

quem e por meio de quem Deus fala (Nm 12.2; Am 3.7,8). No caso dos profetas do Antigo 

Testamento, suas mensagens eram em grande parte a proclamação dos propósitos divinos de 

salvação e gloria a serem realizados no futuro; o “profetizar” dos “profetas” do Novo 

Testamento era uma pregação das deliberações divinas da graça já realizadas e a predição dos 

propósitos de Deus no futuro. Em passagens como 1Co 12.28; Ef 2.2, os profetas são 

colocados depois dos apóstolos visto que a menção não é aos profetas de Israel, mas aos dons 

do Senhor ascendido (Ef 4.8,11; cf. At 13.1). 

Profecia o termo é propheteia (proVhtei/a) significa “a declaração da mente e o conselho de 

Deus”, (formado de pro, “adiante, antecipado”, e phemi, “falar”, é usado no Novo Testamento 

acerca: (a) do dom de ( por exemplo, Rm 12.6; 1Co 12.10; 13.2); (b) quer no exercício do 

dom, quer do que é “profetizado”( como exemplo em, Mt 13.14; 1 Co13.8;14.6,22; 1Ts 5.20; 

1Tm 1.18; 4.14). “Apesar da grande parte da profecia do Antigo Testamento fosse puramente 

profética, como em (Mq 5.2 e Jo 11.5), a profecia não é essencialmente, nem mesmo 

primariamente, vaticinadora. É a declaração do que não pode ser conhecido por meios 

naturais (Mt 26.68), é a exposição antecipada da vontade de Deus, quer com citação ao 

passado, presente ou futuro.4 

1.2 Propósito 

O propósito bíblico do dom da profecia é diferente do propósito da pregação. Paulo não disse 

que os homens seriam salvos pela loucura da profecia, mas pela loucura da pregação (1 Co 

1.21). Os dons sobrenaturais são dados para atrair a atenção das pessoas, e não para salvá-las. 

Mesmo no Dia de Pentecostes, quando as pessoas falavam em línguas, ninguém foi salvo a 

                                                
4 VINE, W. E. Dicionário vine, p. 902-903. 
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não ser quando Pedro se colocou em pé e pregou a elas. O propósito do ministério deles era 

edificar, consolar e exortar os crentes (1 Co 14.3), enquanto que a consequência sobre os 

incrédulos era revelar que os segredos do coração do homem são conhecidos por Deus, para 

convencer de pecado e constranger a adoração (1 Co 14.24,25).5  “Mas o que profetiza fala 

aos homens para edificação, exortação e consolação"  (1 Co 14.3). Compete aqui dar uma 

rápida analisada nos termos usados no versículo. Edificação: Exortação: consolação:  

Então de acordo com I Co 14.3, a finalidade do dom de profecia, na igreja, é a exortação, 

edificação e consolação dos fieis. A palavra “edificação”, em grego, é oikodome e diz respeito 

à construção de uma casa, semelhante ao uso do termo em português. Portanto, não podemos 

esquecer que uma das funções primárias da profecia não é destruir a fé dos irmãos, antes 

fortalecê-la (Rm 14.9; Ef 4.12). O objetivo da edificação é conduzir os filhos de Deus à 

perfeição (2Tm 3.16,17). A palavra “exortação”, em grego, é paraklesis e diz respeito ao ato 

de encorajar. Através do dom profético, a igreja é encorajada a perseverar em fidelidade, 

mesmo diante das adversidades (I Ts. 5.11; Hb. 3.13). O verbo “consolar”, em grego, é 

paramuthia e diz respeito ao conforto proveniente do dom espiritual de profecia. A igreja é 

estimulada a ter esperança no Senhor quando esse dom é manifestado, a fim de que essa não 

perca o ânimo espiritual (I Co. 14.31; I Ts. 5.14). Esses termos aparecem em outros contextos 

bíblicos sem se referirem ao dom espiritual de profecia (Ef. 4.12; II Tm. 4.2; Ef. 6.22). Em 

tais contextos, fica demonstrado que a igreja pode ser edificada, exortada e consolada não 

apenas através desse dom, mas, principalmente, por meio do ensino da palavra de Deus. Por 

isso, devemos dar o devido crédito à mensagem da Escritura, mas sem desprezar as profecias 

(I Ts. 5.20) como possibilidade espiritualmente legítima para a edificação, exortação e 

consolação da Igreja.6 

O dom de profecia é poderoso dentro do corpo de Cristo, ele afirma a Palavra de Deus com 

poder. Isto capacita a igreja a conhecer a correção do enchimento do Espírito e a direção para 

o reavivamento. Ele ajuda a igreja a se focalizar nos altos ideais de Deus.7 

1.3 Exemplos Bíblicos  

A Bíblia está repleta de exemplos sobre profetas e profecias, tanto no Antigo como no Novo 

Testamento.  Lê-se a respeito de Jeremias, Isaias, Esdras, Joel, João Batista, o próprio Jesus e 

                                                
5 VINE, W. E. Dicionário vine, p. 903. 
6 GLOW, Bíblia digital, dicionário teológico. 
7 ROBINSON, D.W. Igreja Celeiro de Dons, p. 102, 103. 
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muitos outros. No tempo do Antigo Testamento Deus não podia ainda, mediante o Espírito 

Santo, vir e habitar em seu povo, mas o Espírito Santo desceu para ungir certas pessoas que se 

submeteram a Deus. Houve homens que foram movidos por Deus para profetizar. Estes 

profetas foram especialmente escolhidos por Deus para falar Sua Palavra ao povo, e 

geralmente ministravam os dons de profecia e conhecimento combinados, e pelo poder de 

Deus.  Muitas vezes à vontade e a intenção do Senhor eram apresentadas por intermédio 

deles. Tanto que se têm os no Cânon os livros proféticos, falando sobre a vida destes homens 

e suas profecias, que serviram e servem até hoje para o povo de Deus.  

Moisés profetizou a cerca de Cristo: “O Senhor teu Deus te suscitara um profeta no meio de 

ti, de teus irmãos, semelhante a mim: a ele ouviras” (Dt 18.15). E Jesus foi um “profeta, 

poderoso em obras e palavras” (Lc 24.19). Ele foi o profeta, assim como foi sacerdote e o rei. 

Têm-se muitas declarações proféticas por meio de Jesus Cristo no Novo Testamento. Mc 13 e 

Mt 24 são profecias poderosas das coisas futuras.8 

O Novo Testamento fala de pessoas a quem foi outorgado o dom da profecia, e também de 

outros que tinham o ministério de profeta. Atos 13,1 sugere que havia profetas e doutores na 

comunidade de Antioquia. A estrutura gramatical da frase no original grego parece indicar 

que Lucas faz uma distinção entre três profetas (Barnabé, Simão e Lúcio) e os dois doutores 

(Manaem e Paulo). Além disso, os Atos mencionam profetas como Ágabo está profecia 

consiste em predizer como é que os acontecimentos presentes afetarão o futuro próximo, a fim 

de indicar à comunidade como agir. Assim Ágabo prediz a fome, em Atos 11, para induzir o 

povo a exercer o amor. (At 11.28; 21.10), Judas e Silas que “confortavam e fortaleciam”a 

comunidade. Parece tratar-se aqui de uma exortação geral, dirigida a toda a comunidade. 

Porém, nem todo ministro que faz uma exortação a comunidade é um profeta. (At 15.32). 

Segundo 1 Cor 14.29, os profetas exerciam uma função especial. 

E ainda pode ser citado como exemplo no grande livro profético do Novo Testamento, o 

Apocalipse de João, Le-se que o profeta viu coisas do futuro remoto, não na forma concreta 

como são relatados os acontecimentos do futuro próximo, mas em forma de visão sobre a 

interligação dos acontecimentos do mundo e como uma perspectiva da História. Percebe-se 

que a profecia não somente fornece dados sobre o futuro próximo, mas a ação do profeta 

                                                
8 BENNETT, D; R. O Espírito Santo e você, p. 127, 129. 
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também fornece uma base segura para ajudar o povo a controlar sua situação neste mundo, 

incutindo-lhe esperança.9 

 

                                                
9 BITTLINGER, A. Dons e ministérios, p. 68-74. 



 
 

II – O MORDOMO 

2.1 Características  

O possuidor deste dom é motivado a proclamar a verdade de Deus. Quem tem o dom da 

profecia tem um desejo íntimo de pregar a Palavra de Deus. O possuidor do dom da profecia 

tem ousadia em advertir os homens do julgamento que virá aos pecadores. É verdade que 

todos devem pregar o Evangelho por constrangimento do amor de Cristo (Mc 16.15), mas 

quem tem o dom da profecia faz isto com ousadia e estímulo próprio do dom recebido de 

Deus. Desde que o Cânon das Escrituras foi completado, o profeta recebe apenas revelação 

que esteja de acordo com a revelação bíblica. Ele não recebe revelação extra bíblica.  

O profeta geralmente tem as seguintes qualidades e características: muito discernimento; 

desejo de estar só; uma forte auto-imagem; não é muito paciente com as pessoas e seus 

problemas; mais agradável quando não está falando e pregando; individualista, de opinião 

forte; forte senso de dever, não é inibido, antes se expressa bem; às vezes tende a ser 

autoritário, especialmente com relação às Escrituras; dominador, não submisso; preocupado 

em expor o pecado; mais inclinado e hostil do que tolerante, especialmente em relação ao 

pecado; prega com convicção.  

Como dificuldades o profeta está sujeito a ser negativo e critico. Ele vê os problemas e fala 

deles. Pode ter problemas para fazer amigos mais chegados. Ele pende mais para a depressão 

do que para a alegria. As pessoas tendem a evitá-lo, ou ele responde com raiva quando elas 

não se arrependem.10 

 

2.2 Desenvolvimento e bom uso do dom 

A pessoa que pratica esse dom deve adquirir um conhecimento bíblico concreto, para 

aprender a discernir ainda melhor entre inspiração divina e idéias pessoais preferidas.11 Nas 

Escrituras, os profetas faziam predições, assim como proclamações. Eram anunciados de 

eventos futuros de Deus e revelavam Sua verdade. Este dom pode ser usado em palavras de 

reavivamento, na exposição de problemas de pecado na igreja e em aconselhamento que ajude 

                                                
10 ROBINSON, D.W. Igreja Celeiro de Dons, p. 101,  102, 151. 
11 SCHWARZ, C. A. As três cores de seus dons, p.132. 



 
10

a distinguir o pecado na vida de uma pessoa. Esta pessoa pode ser usada para pastorear 

quando possuir outros dons que lhe capacitem o ato do pastoreio. Pode ser usada em 

ministérios aos encarcerados, ministérios com os migrantes e ministérios missionários. O dom 

do profeta é especialmente poderoso para compartilhar a Cristo e para recolher a rede. O 

perdido precisa ouvir a palavra com autoridade e convicção e estas são características 

encontradas no profeta. Ele deve desenvolver uma sensibilidade e preocupação para com o 

perdido.12 

2.3 Perigos 

Todas as profecias devem ser devidamente julgadas a luz da Bíblia, a fim de que não venham 

causar confusão à igreja nem abalar a fé dos mais fracos. Há certos grupos que, sem o 

conhecimento do pastor, reúnem-se em casas e põem-se a profetizar segundo o seu prazer, 

com o intuito de manipular a fé dos imprudentes. E nesses tipos de encontros podem ocorrer 

vários perigos para a fé do ouvinte. Transmitir a mensagem profética acrescentar, aumentando 

o que Deus disse. Substituir a pregação, ou seja, em um culto que só tenha profecia. Há 

também o perigo, de mensagens hereges ou inovadoras.  A influência do conhecimento de 

quem profetiza dos problemas ou necessidades daqueles que recebem a mensagem profética 

pode ser um perigo, dando margens a duvidas ao ouvinte.  

Aquele que profetisa também pode vir a ser consultado a respeito de viagens, mudanças, 

trabalhos e etc... Este precisa ser sábio para encarar tais situações. Existe também o perigo do 

profeta ou aquele que é usado do dom, se tornar profissional (ganhar dinheiro para profetizar). 

Outro perigo é o ataque de satanás que provoca o orgulho e uma atitude própria do farisaísmo 

que levam o profeta à ira e a amargura. Há o risco de se desenvolver um espírito rancoroso, 

falta de compaixão, desânimo por causa do não arrependimento dos outros e uma atitude 

pessimista. Seu temperamento tornar-se apto a incorrer nos pecados contra os quais ele prega. 

Seu temperamento leva-o a não gostar de estudar, confiando que outros farão seu trabalho de 

pesquisa. Pode ter uma memória fraca para detalhes. Ele generaliza, julga o outro rápido de 

demais, tenta convencer as pessoas, em de deixar que o Espírito as convença, tende a ser 

egoísta e a criar problemas. É capaz de prender a atenção de uma audiência.13  

                                                
12 ROBINSON, D.W. Igreja Celeiro de Dons, p. 101 
13 ROBINSON, D.W. Igreja Celeiro de Dons, p. 102. 
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Um perigo que não pode ser deixado de Se citar é a falsa profecia. Este é um fator imenso que 

muitas vezes acaba encobrindo a verdadeira profecia. Pois as falsas parecem, aparecerem com 

mais intensidade. Às vezes se aborda mais profecias falsas do que verdadeiras e isso serve de 

grande tropeço para tal dom ser desempenhado e desenvolvido no corpo, evitando assim o 

propósito pelo qual tal foi concedido a igreja do Senhor. 



 
 

CONCLUSÃO 

Os dons espirituais são manifestações sobrenaturais e momentâneas do Espírito Santo. O dom 

de profecia tem um propósito tríplice: edificação, exortação e consolação da igreja, o Corpo 

de Cristo. Por esse motivo, devemos estimular os fieis da igreja a buscarem, com decência e 

ordem (I Co. 14.39,40), os dons espirituais, especialmente o de profetizar, pois esse edifica 

toda igreja (I Co. 14.4). Por causa dos usos equivocados, já presentes na igreja primitiva, 

muitos líderes estão desprezando as profecias.  Problemas no exercício do dom de profecia na 

igreja são recorrentes; existem desde os dias apostólicos. Isso, no entanto, não é motivo para 

se desprezar a manifestação do Espírito Santo. Tal proibição não tem respaldo bíblico, o mais 

viável, como fez Paulo em Corinto, é ensinar a usar os dons, para que esses não se 

transformem em tropeço, e sim em caminho espiritual de edificação, exortação e consolação 

em amor (I Co. 13). O apóstolo Paulo, mesmo lidando com tais problemas, nunca deixou de 

incentivar a busca do referido dom. Por conseguinte, não devemos desprezar as profecias (1 

Ts 5.20). Que o Senhor nos abençoe e conceda-nos graça para vivermos nos domínios 

inexprimíveis do Espírito. Contudo, que todas as coisas sejam feitas "com decência e ordem", 

segundo a doutrina bíblica (1 Co 14.39,40). Se as pessoas usarem esse dom conforme ensinam 

as Escrituras, será uma grande benção. Sendo assim se percebe que hoje há a necessidade da 

Igreja ouvir hoje novamente “Não desprezeis profecias”. A Igreja precisa ser edificada, 

exortada e consolada, pois isso a levará para mais próximo de Deus. 
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