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Antes 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 fi lhos. 
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. 
 
1. Qual, diz a Bíblia, seria um dos sinais do fi m? Mateus 24:24

Falsos     e falsos         
que enganariam através de sinais e prodígios.

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

3. Quais as características de um profeta verdadeiro, segundo a Bíblia?
a) 1Jo 4:2 – aceita a   de Cristo.
b) Mt 7:15 -23 – manifesta   em sua vida.
c) Dt 18:21, 22 – cumprem-se as suas  .
d) Dt 13:1 -3; Is 8:19, 20 – vive em conformidade com a Bíblia e a   
de Deus.
e) Dn 10:7-10  – suas visões são acompanhadas de fenômenos físicos.
Nota: Somente a presença de fenômenos físicos não é prova sufi ciente 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.

4. Que mulheres tiveram o dom de profecia na Bíblia?
a) Êxodo 15:20    
b) Juízes 4:4  
c) Lucas 2:36     
d) Atos 21:8, 9  
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5. 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.

6.  Por que os adventistas do sétimo dia aceitam que o dom de profecia 
manifestou-se através do ministério de Ellen G. White? 
 a) Seus ensinos são fundamentados na Bíblia.
 b) Ela exalta a pessoa de Cristo.
 c) O cumprimento de suas profecias.
 d) Os frutos positivos em sua vida.
 e) Adventistas e não adventistas aceitam seus escritos como inspirados.
 f) Sua vida e seus ensinos estavam em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus.

7. Qual é a nossa segurança nos dias finais? 2Crônicas 20:20; 1Tessalonicenses 5:20
Crer no verdadeiro dom de profecia. Assim estaremos   
 . 
(Ver Apêndice 4, p. IV)

Recapitulação:.Nos últimos dias surgiriam falsos   e 
falsos                 . Antes de rejeitar o dom de profecia devemos 
    , para saber se realmente procede de 
Deus. Várias mulheres receberam o dom de       . Esse dom se 
manifestaria na igreja que segue os  .
A Igreja Adventista aceita esse dom manifestado através de           
     , em virtude de sua coerência em relação aos critérios bíblicos 
de avaliação profética. 

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.
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