Profetas Maiores
Capítulo 1: Características de um Profeta
Lição de Áudio do Velho Testamento no.61
Objetivo: Apresentar o papel dos profetas do Velho Testamento e compreender
como eles se encaixam no resto das Escrituras.
“Certamente o SENHOR, o Soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu
plano aos seus servos, os profetas.”
—Amós 3:7
“Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de
interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas
homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo.”
—2 Pedro 1:20, 21
Israel e Judá tiveram muitos profetas mas apenas 16 deles escreveram livros. Sob a
perspectiva do Novo Testamento, os livros dos profetas são considerados a essência do
Velho Testamento. Eles expressam o coração de Deus pelo Seu Povo.
Quem eram os profetas? Eram homens de diferentes origens, chamados para falar por
Deus, geralmente para dar palavras de correção para uma nação de sacerdotes e um povo
que tinha se afastado do que Deus queria para eles. Todos os profetas que escreveram
livros viveram num período de quatrocentos anos, de 800 a 400 a.C. Eles foram
ridicularizados e perseguidos por pregarem uma mensagem que poucos queriam ouvir.
Quando a mensagem deles era rejeitada, eles advertiam quanto ao julgamento que Deus
traria sobre a nação. Na mensagem da maioria dos profetas, esse julgamento veio através
do cativeiro do povo de Deus. A Assíria levou cativo o reino do norte, Israel, e a
Babilônia levou cativo o reino do sul, Judá. Entretanto, todas as advertências dos profetas
tinham uma mensagem de esperança. Deus avisava o povo que se houvesse
arrependimento, ele seria restaurado. Os profetas pregaram numa época negra da história
do povo de Deus e as maravilhosas mensagens de esperança eram as profecias sobre a
vinda do Messias.
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1. Verdadeiro ou falso? O Velho Testamento possui duas divisões básicas: A Lei e os
Profetas.
2. Verdadeiro ou falso? Todos os grandes profetas do Velho Testamento escreveram
livros.
3. Verdadeiro ou falso? A maioria dos profetas também era sacerdote.
Assinale a resposta correta.
4. Quem se tornava um profeta?
a. Qualquer um que nascesse numa família de profetas
b. Aqueles que estudavam anos na escola de profetas
c. Apenas os sacerdotes
d. Quem Deus quisesse escolher
5. Por que os profetas eram necessários?
a. Deus queria que todos conhecessem o futuro, por isso escolheu profetas para
fazerem previsões.
b. Porque o povo, inclusive os sacerdotes, tinha-se tornado corrupto e
desobediente a Deus.
c. Deus não queria Se relacionar diretamente com o povo, por isso, designou
homens santos para representá-lO.
d. O povo tinha aprendido a Lei e estava praticando-a, mas Deus ainda queria
dizer outras coisas para eles.
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6. Quanto tempo durou a era dos profetas?
a. Cerca de 400 anos
b. Menos de 50 anos
c. Pelo menos 1000 anos
d. Quatro semanas em 787 a.C.
7. Qual é a razão principal porque Deus chamou os profetas? (assinale as alternativas
que se aplicarem)
a. Para preverem o futuro
b. Para serem representantes de Deus
c. Para exortarem o povo de Deus a obedecerem e aplicarem a Palavra de Deus
em suas vidas
d. Para acertar as prioridades do povo com as prioridades de Deus
e. Para pregar contra um problema que estava bloqueando a obra de Deus
f. Para dar esperança e fazer o povo feliz
8. A que evento histórico estava relacionado o ministério dos profetas?
a. Ao final dos tempos
b. Ao julgamento de Deus através da conquista e do cativeiro do povo
c. Ao Êxodo e à Terra Prometida
d. A terremotos e fome
9. O que geralmente acontecia quando os profetas pregavam a mensagem de
arrependimento e avivamento?
a. Todos que ouviam a mensagem se arrependiam e eram restaurados.
b. O curso histórico da nação teve uma mudança positiva.
c. Os profetas foram honrados pela sua fidelidade.
d. A mensagem deles era ignorada e rejeitada e geralmente eles eram
perseguidos.
10. Quais eram os problemas mais abordados?
a. Injustiça social
b. Raiva
c. Idolatria
d. Ciúmes
11. Quais soluções eram prometidas pelos profetas? (assinale as alternativas que se
aplicarem)
a. Deus os levaria de volta à terra deles.
b. Deus acabaria trazendo livramento através de um Salvador.
c. O castigo deles seria tão eficiente que eles jamais pecariam novamente.
d. Deus ia acabar punindo os seus inimigos.

Profetas Maiores
12. Qual era a função dos profetas? (assinale as alternativas que se aplicarem)
a. Anunciar a vontade de Deus para o presente
b. Explicar os detalhes da Lei
c. Prever o plano de Deus para o futuro
d. Proteger Israel dos seus inimigos
e. Clamar contra os obstáculos para a vontade de Deus
f. Ajudar o povo a enfrentar a adversidade
13. Qual é a parte mais extensa da Bíblia?
a. A Lei
b. As Cartas
c. Os Profetas
d. Os Livros Históricos
14. Como os livros proféticos se encaixam historicamente no resto do Velho Testamento?
a. Eles explicam a base e o início do povo de Israel.
b. Eles foram escritos durante os “anos dourados” de Israel
c. Eles abordam a queda dos reinos de Israel e Judá.
d. O principal objetivo deles não tem muito a ver com a história do Velho
Testamento. Ao contrário, aponta para os tempos do Novo Testamento.
Existem obstáculos para o que Deus quer fazer na sua vida? Se existem, quais
são eles? Se você não sabe, ore e peça a Deus que os revele e que lhe ajude a
lidar com eles.

Agradeça a Deus por Ele falar com o Seu povo e por nos corrigir quando
precisamos. Ore para que você seja sensível à voz de Deus e peça a Ele que tire
qualquer obstáculo ou problema que esteja bloqueando a vontade dEle na sua
vida. Peça a Deus que lhe dê oportunidades e coragem sobre a Sua vontade para o Seu
povo.

