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O dom de
profecia

ntes da entrada do pecado no mundo, Deus e o homem se comunicavam face a face. Tendo
caído em pecado, o ser humano perdeu esse privilégio, mas Deus não desistiu de manter
contato com Seus filhos. Há muitas maneiras através das quais Ele fala. Uma delas é o

ministério profético. O profeta Amós disse: “Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem
primeiro revelar o Seu segredo aos Seus servos, os profetas” (Am 3:7). Profetas são porta-vozes de
Deus, especialmente dotados pelo Espírito Santo para essa tarefa. De acordo com a Bíblia, esse dom
seria visto na igreja de Deus, nos últimos dias.

Qual, diz a Bíblia, seria um dos sinais do fim? Mateus 24:24

Falsos e falsos que enganariam através de sinais e prodígios.CRISTOS PROFETAS

No contexto imediato do verso um falso profeta é representante de um falso messias. Os sinais e
prodígios realizados pelos falsos cristos e falsos profetas não são operados pelo poder de Deus. Os
eleitos, aqueles que amam e servem a Deus com sinceridade, serão capazes de distinguir entre o
verdadeiro e o falso dom de profecia para não serem enganados.

Como saber se um profeta é verdadeiro ou falso? 1 João 4:1

Devemos .PROVAR

O dom de profecia deve ser comprovado por meio do ensino de toda a Escritura (Is 8:20; At 17:11). O
profeta verdadeiro promove fidelidade à Palavra de Deus, repreende pecados individuais e do povo em
geral (1Rs 18:18), promove reformas espirituais (1Rs 18) e instrui sobre o plano da salvação.

Quais as características de um profeta verdadeiro, segundo a Bíblia?

a) 1 João 4:2 – aceita a de Cristo.ENCARNAÇÃO
b) Mateus 7:15 -23 – manifesta em sua vida.FRUTOS
c) Deuteronômio 18:21, 22 – cumprem-se as suas .PREDIÇÕES
d) Deuteronômio 13:1 -3; Isaías 8:19, 20 – vive em conformidade com a Bíblia e a de Deus.LEI
e) Daniel 10:7-10 – suas visões são acompanhadas de fenômenos físicos.

Muitos que se autodenominam profetas de Deus na atualidade não possuem todas as características
necessárias para serem considerados como profetas verdadeiros. O profeta deve obedecer as Escrituras
e suas predições devem se cumprir. Nota: Somente a presença de fenômenos físicos não é prova
suficiente do verdadeiro dom de profecia, pois Satanás também opera sinais (Êx 7:9-12). O verdadeiro
profeta deve apresentar todas as cinco características acima citadas.
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Que mulheres tiveram o dom de profecia na Bíblia?

a) Êxodo 15:20 - MIRIÃ.
b) Juízes 4:4 - DÉBORA.
c) Lucas 2:36 - ANA.
d) Atos 21:8, 9 - AS QUATRO FILHAS DE FILIPE.

No decorrer da história cristã outras mulheres também receberam o dom profético, como Hulda (2Rs
22:14) e a esposa de Isaías, embora essa última não tenha seu nome revelado (Is 8:3). O verbo
“profetizar” significa “proclamar”, “ser porta-voz”, falar em nome de Deus. O papel das profetisas e
dos profetas era diversificado: exortar, repreender, corrigir abusos, relembrar ensinamentos bíblicos,
fazer justiça, predizer ou não o futuro, mas todos os profetas e profetisas verdadeiramente escolhidos
por Deus desenvolveram profundo amor pelo Senhor e tinham vida piedosa.

Que igreja teria o verdadeiro dom de profecia? Apocalipse 12:17; 19:10

Nos últimos dias, o verdadeiro dom de profecia seria visto dentro da igreja que segue os mandamentos
de Deus. Esse testemunho se origina com Jesus e é revelado à Sua igreja por meio dos profetas. A
definição do termo “testemunho de Jesus” é o espírito de profecia, que significa que Jesus dá
testemunho ou segurança à igreja por meio das profecias.

Por que os adventistas do sétimo dia aceitam que o dom de profecia manifestou-se através do
ministério de Ellen G. White? (Marque X na opção correta)

( ) Seus ensinos são fundamentados na Bíblia.X
( ) Ela exalta a pessoa de Cristo.X
( ) O cumprimento de suas profecias.X
( ) Os frutos positivos em sua vida.X
( ) Adventistas e não adventistas aceitam seus escritos como inspirados.X
( ) Sua vida e seus ensinos estavam em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus.X

Todas as características do dom de profecia estão presentes na pessoa de Ellen G. White. A sua
ideologia sobre a Bíblia é equilibrada e nos ajuda a aplicar as verdades do evangelho em nossa vida.
Quanto à sua vida pessoal, há evidências de que ela apresentou alterações comportamentais durante
suas visões. Várias testemunhas oculares podem descrever o que acontecia a ela durante as visões. Ver
Apêndice 4 na lição do aluno.

Qual é a nossa segurança nos dias finais? 2 Crônicas 20:20; 1 Tessalonicenses 5:20

Crer no verdadeiro dom de profecia. Assim estaremos SEGUROS.

Não há nada que proporcione mais confiança e segurança ao ser humano que acreditar no Senhor. O
profeta era enviado por Deus para originar uma regeneração espiritual no coração de Seu povo. A
prosperidade material é consequência da prosperidade espiritual.

Recapitulação: Nos últimos dias surgiriam falsos e falsos . Antes de rejeitar oCRISTOS PROFETAS
dom de profecia devemos , para saber se realmente procede de Deus. Várias mulheresPROVAR
receberam o dom de . Esse dom se manifestaria na igreja que segue osPROFECIA DEZ
MANDAMENTOS ELLEN G. WHITE. A Igreja Adventista aceita esse dom manifestado através de ,
em virtude de sua coerência em relação aos critérios bíblicos de avaliação profética.
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Reflexão: Deus, em Sua infinita misericórdia, concedeu ao Seu povo no tempo do fim, uma luz menor
para conduzir à luz maior. Se deseja prosperar espiritualmente, siga o conselho bíblico: “Crede nos
Seus profetas”.

Compromisso de fé:
(     ) Creio que estamos vivendo nos últimos dias.
(     ) Aceito o dom de profecia manifestado na Igreja Adventista do Sétimo Dia.
(     ) Desejo ler os livros escritos por Ellen G. White.

Leitura complementar:

1. Crença 18.Nisto Cremos:
2. Capítulo 17.Tratado de Teologia:
3. Ellen G. White: (Casa Publicadora Brasileira).Primeiros Escritos
4. Ellen G. White: vol. 1, capítulos 1-5 (Casa Publicadora Brasileira).Mensagens Escolhidas.
5. Ellen G. White: vol. 3, capítulos 4-18, 20 e 51 (Casa Publicadora Brasileira).Mensagens Escolhidas.
6. Herbert E. Douglass. (Casa PublicadoraMensageira do Senhor: O Ministério Profético de Ellen G. White

Brasileira).
7. Herbert E. Douglass. Testemunhas Oculares: Histórias de Pessoas que Conheceram Ellen White e Creram em

Seu Dom (Casa Publicadora Brasileira).


