
As 12 Pedras do Alicerce — Aula 4A



1a Etapa: O que É Profecia? 

Como visto em "Oração (1ª 
parte): Teoria e Prática", a oração 
não deve ser um monólogo que 
você faz com o Senhor! Ouvir o 
que Ele tem a dizer deve ser 
parte do seu relacionamento 
com o Ele. Orar é entrar em 
comunhão com Deus, em 
comunicação direta com Ele. 
Deve chegar-se a Ele em 
quietude e respeito, apresentar 
sua petição com sinceridade e 
esperar a resposta em silêncio. 
Se realmente quiser ouvi-lo, Ele 
falará.

Chamamos de "profecia" o fenômeno no qual o Senhor fala e dá a 
Sua mensagem por meio de um dos Seus filhos. 

* Profetizar é prever o futuro?

Muitos entendem "profecia" como predição do futuro, mas nem 
sempre é o caso. A palavra "profecia" tem sua origem no grego, 
propheteia, que significa "falar o que Deus pensa, transmitir o Seu 
conselho".

Os profetas prevêem muitas coisas sob a inspiração do Espírito de 
Deus, mas outro sentido de profetizar é anunciar a Palavra de Deus. 
Em outras palavras: dar a Sua Palavra, seja qual for o conteúdo, em 
qualquer lugar, a qualquer hora, para qualquer pessoa e sempre que 
for a vontade de Deus.
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* Profecias vêm de Deus

2 Pedro 1:21 — Pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos 
homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos 
pelo Espírito Santo.

Atos 3:21b — Deus falou pela boca de todos os Seus santos profetas, 
desde o principio.

Oséias 12:10 — Falei aos profetas, dei-lhes muitas visões, e por seu 
intermédio propus parábolas; mas o Senhor por meio de um profeta 
fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado.

* Profecias e profetas do Antigo Testamento

Genesis 12:1-2, 4 - The Lord said to Abraham, “Leave your native 

country, your relatives, and your father’s family, and go to the land 

that I will show you. I will make you into a great nation. I will bless 

you and make you famous, and you will be a blessing to others.” 

…So Abraham departed as the Lord had instructed,

2a Etapa: O que a Bíblia diz sobre profecia

Vejamos alguns exemplos de como, ao longo dos tempos, Deus usou 
o dom de profecia para falar com Seu povo.



Números 9:8 — Disse-lhes Moisés: Esperai, e ouvireis o que o 

Senhor vos ordenará.

Números 11:24-30 — Moisés saiu e disse ao povo as palavras do 

Senhor, e ajuntou setenta dos anciãos do povo e pôs ao redor da 

tenda. Então o Senhor desceu na nuvem, e lhe falou, e tirou do 

Espírito que estava sobre Ele e pôs sobre aqueles setenta anciãos. 

Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram.

1 Samuel 3:9-10 — Eli disse a Samuel: Vai deitar-te e se Ele te 

chamar, dirás: Fala, Senhor, pois o Teu servo ouve. Então Samuel foi 

e deitou-se em seu lugar. Veio o Senhor, e ali esteve, chamando 

como das outras vezes: Samuel! Samuel! Respondeu Samuel: fala, 

pois o Teu servo ouve.

1 Samuel 19:20 — Então enviou Saul mensageiros para trazerem 

Davi. Mas quando viram um grupo de profetas profetizando e 

Samuel a presidi-los, o espírito de Deus veio sobre os mensageiros 

de Saul e também eles profetizaram.

Jeremias 1:4-9 - O Senhor me deu esta mensagem: “Eu o conheci 

antes de formá-lo no ventre de sua mãe; antes de você nascer, eu o 

separei e o nomeei para ser meu profeta às nações”. 

Então eu disse: “Ó Soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu 

nome! Sou jovem demais para isso!”.

O Senhor respondeu: “Não diga: ‘Sou jovem demais’, pois você irá 

aonde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do 

povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei!”. 

Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse: “Veja, 

coloquei minhas palavras em sua boca!



* A Igreja Primitiva e o dom de profecia

É muito interessante estudar sobre a experiência dos primeiros 
cristãos e como se orientavam não apenas pelas Escrituras, a Palavra 
de Deus registrada, mas também como se apoiavam no dom de 
profecia. Seguem-se alguns exemplos de como os primeiros cristãos 
confiavam na Palavra viva (recebida através de profecia):

Atos 8:26 - 27 - Um anjo do 
Senhor disse a Filipe: “Vá para o 
sul, para a estrada deserta que 
desce de Jerusalém a Gaza”. 
Então Filipe se levantou e partiu.

Atos 11:27-30 — Naqueles dias 
desceram profetas de Jerusalém 
Levantando-se um deles, 
chamado Ágabo, dava a 
entender, pelo Espírito, que 
haveria uma grande fome em 
todo mundo, a qual aconteceu no 
tempo de Cláudio. Os discípulos 
determinaram mandar, cada um

conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que moravam na 
Judéia. Com efeito, isto eles fizeram enviando-o aos anciãos por mão 
de Barnabé e de Saulo.

Atos 13:1-3 — Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e 
mestres, a saber: Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, 
Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca e Saulo Servindo 
eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a 
Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, depois 
de jejuarem e orarem, impuseram sobre eles as mãos, e os 
despediram.



* O dom de profecia era um ministério respeitado na Igreja 
Primitiva

1 Coríntios 12:28 — A uns pôs Deus na igreja, primeiramente 
apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, 
depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, 
governos, variedade de línguas.
1 Tessalonicenses 5:20 — Não desprezeis as profecias.

3a Etapa: Deus ainda fala

Temos a Palavra de Deus permanente, escrita e gravada na Bíblia, 
mas Ele ainda fala hoje, através de profecias, visões e sinais. Essas 
mensagens do Senhor são Suas "Palavras vivas".

Você pode se perguntar: "Por que ler a Bíblia não é o suficiente? Por 
que não podemos apenas obter nossas respostas da Palavra 
escrita?"

Você deve obter o máximo possível 
de respostas na Palavra escrita, 
mas a profecia é um recurso para 
ser usado quando isso não atender 
a uma necessidade específica. O 
Senhor deu a Sua Palavra através 
da profecia como uma maneira 
adicional e elaborada de encontrar 
Suas orientações. A Palavra escrita 
nos dá o fundamento, o básico, 
mas o Senhor muitas vezes quer 
nos dar instruções específicas para 
uma situação particular falando 
por meio da profecia.



O Senhor quer nos guiar e encorajar. Ele prometeu:

Salmos 84:11 - OSenhor dará graça e glória; não negará bem algum 
aos que andam na retidão.
Salmos 138:3 - Quando eu clamo, tu me respondes;
Isaías 30:21 — Os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás 
de ti: Esse é o caminho; andai nele.
Jeremias 33:3 - Pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, 
segredos que você não sabe.
Marcos 13:11 - Não se preocupem com o que dirão. Falem apenas o 
que lhes for concedido naquele momento, pois não serão vocês que 
falarão, mas o Espírito Santo.

* As profecias verdadeiras não contradizem a Palavra escrita

Uma profecia verdadeiramente inspirada pelo Senhor preencherá 
lacunas na nossa compreensão da Palavra de Deus Escrita na Bíblia, 
sem a contradizer. Esta deve ser a medida e o padrão pelo qual a 
profecia deve ser julgada. (Discutiremos este assunto em maiores 
detalhes na próxima aula.)

Escutando a Voz de Deus

Albert Schweitzer (1875-1965, ganhador do Prêmio Nobel, 
missionário médico em Camarões e no Gabão antiga África 
Equatorial Francesa) foi um célebre músico e médico que partiu para 
África para ser missionário e ajudar os doentes. Certa vez, quando 
viajava rio acima em um barco carregado de suprimentos para um 
hospital que construíra, notou uma grande árvore caída na água. 
Naquele momento ocorreu-lhe que, caso colidisse contra ela, o 
barco poderia afundar e seus ocupantes se afogariam.



Depois da visita ao hospital, Albert voltou pelo mesmo rio. Era tarde 
e muito escuro. Ele avisou a tripulação que não se aproximasse 
muito da margem, mas que navegasse pelo meio do rio. 

De repente, por meio de um pressentimento, o Senhor o alertou que 
a embarcação se aproximava da borda. Os homens disseram que 
não, afirmando que a rota que seguiam era segura. Com isso, Albert 
voltou a sentar e pensou: Eles devem saber o que fazem. Afinal, 
sobem e descem este rio o tempo todo, e seus olhos estão treinados 
a ver no escuro. Os meus não são tão bons quanto os deles!

Mas o Senhor voltou a lhe falar ao coração, desta vez com uma 
advertência muito mais forte. Você precisa Me obedecer ou todos se 
afogarão! De um salto, Albert ordenou ao rapaz para imediatamente 
levar o barco para o meio do rio. Tão logo desviaram, surgiu uma 
enorme massa escura. Era a árvore gigantesca que havia chamado a 
atenção do missionário quando subira o rio. Se não tivessem agido 
naquele instante o barco teria batido e afundado!



4a Etapa: Como ouvir Deus em profecia 

* Como ouvir o Senhor

• Encontre um lugar sossegado.

• Comece o tempo que vai passar com o Senhor louvando-O e/ou 

lendo a Sua Palavra. Em seguida, pergunte-Lhe algo específico ou 

peça-Lhe que fale sobre o que Ele achar melhor.

• Fechar os olhos ajuda a eliminar distrações.

• Permaneça quieto e concentre-se no Senhor.

• Muitas vezes, o Senhor pode falar com você trazendo à sua 

memória um versículo ou uma passagem bíblica. Ele faz com que 

algo escrito há milênios se torne vivo e aplicável à sua decisão ou 

situação em particular. Quando estiver orando e Ele lhe lembrar 

de algo assim, procure e leia a passagem imediatamente, 

pedindo ao Senhor que o ajude a entender a aplicação da 

mesma.

• O Senhor poderá também lhe dar uma mensagem nova, ou seja, 

que você não tenha ouvido até então. As palavras provavelmente 

não serão fisicamente audíveis, mas uma voz suave falando-lhe 

ao coração.

• Fale, escreva ou grave o que receber e o Senhor lhe dará mais. 

Registrar a mensagem mostra ao Senhor sua fé, que você 

acredita que provém dEle. Então, Ele lhe dará mais.

• Tente não pensar, analisar ou julgar a mensagem enquanto a 

estiver recebendo; apenas aceite e agradeça a Deus por ela.

• As mensagens poderão ser curtas ou longas. Às vezes, em vez de 

palavras, o Senhor lhe dará uma imagem ou visão.



* Reconhecendo a voz de Deus

1 Reis 19:9, 11-12 — E ali [Elias] entrou numa caverna, onde passou 

a noite. E lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Que fazes aqui 

Elias? ... Disse-lhe Deus: vem para fora, e põe-te neste monte 

perante a face do Senhor, pois Ele vai passar. Então um grande e 

forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do 

Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um 

terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do 

terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Depois do 

fogo uma voz calma e suave.

Deus fala em uma voz suave e gentil. Não precisa ser fisicamente 

audível. Pode ser apenas aquela voz suave que você sente dentro 

si. Deus nem sempre Se comunica em palavras, dá apenas um 

pressentimento, uma visão, ou uma idéia.

Ao continuar a estudar a Sua Palavra por fé, deixando-O encher o 

seu coração e mente, sua habilidade de reconhecer a Sua voz 

mansa e suave, quando você pedir para Ele falar com você, 

crescerá.

João 10: 27a — As Minhas ovelhas ouvem a Minha voz.



Obrigado, Jesus, por eu estar entendendo cada vez mais 

o quanto Você me ama, e quão grande é o Seu amor por 

mim e o quanto quer me mostrar. Venho diante de Você 

como o jovem Samuel dos tempos antigos, esperando 
paciente e silenciosamente que fale comigo. 
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Por favor, ajude-me 

a deixar de lado 

qualquer 

pensamento próprio 

e escutá-lO, esperar 

tranqüilo e receber 

Suas palavras, crer 

que Você as enviará, 

lembrar que não 

devo me valer da 

minha força própria, 

mas confiar que 

Você há de me guiar 

e orientar. Sei que, 

neste momento, 

Você está aqui e 

posso não só falar 

com Você, mas 

também ouvir o que 

tem a me dizer. 

Ajude-me, por favor, 

a ouvir a Sua voz.
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