




TEXTO BÍBLICO BÁSICO | JEREMIAS 1.4-12



OBJETIVOS

01

Conhecer

os nomes atribuídos
aos profetas e a ideia

central contida em
cada um desses

nomes;

02

Saber

quais são as marcas
únicas e 

inconfundíveis de um 
verdadeiro profeta;

03

Identificar

as diferenças entre 
profetas, reis e 

sacerdotes;
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“E ele mesmo deu uns para 

apóstolos, e outros para profetas, e 

outros para evangelistas, e outros 

para pastores e doutores”

Efésios 4:11
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Os atos, pois, do rei Davi, 
assim os primeiros como os 

últimos, eis que estão escritos 
nas crônicas de Samuel, o 
vidente, e nas crônicas do 

profeta Natã, e nas crônicas 
de Gade, o vidente

-2 Cr 29.29



PROFETA

VIDENTE

HOMEM DE DEUS

SERVO DO SENHOR

MENSAGEIRO DO SENHOR

01

05

04

03

02



Profeta ָנִביא | |προφήτης

profeta ָנִביא nābî’ naví

Significado de Profeta
porta-voz, arauto, quem fala no lugar de outro, fala em nome da divindade.

profeta προφήτης prophētēs profeites

palavra original Transliteração pronúncia



Estatísticas 

Profeta AT 

ָנִביא 
315

144
Profeta NT 

προφήτης



CURIOSIDADE 
QUEM FOI O PRIMEIRO PROFETA NA BÍBLIA?
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CURIOSIDADE 
QUEM FOI O PRIMEIRO PROFETA NA BÍBLIA?
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COMO É O PROFETA DE DEUS?
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“Elias era humano como nós. Ele 

orou fervorosamente para que não 

chovesse, e não choveu sobre a 

terra durante três anos e meio”

-Tiago 5:17



Vidente ֹרֶאה |

vidente ֹרֶאה  ro’eh roê

Significado de Vidente
Derivado da raiz de ראה (ra’ah) que é o verbo ver.  O vidente é aquele que vê, que tem visões 

e revelações de Deus. 

palavra original Transliteração pronúncia

“Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: Vinde, e 

vamos ao vidente; porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente”

1 Samuel 9:9



Então a mulher disse a Elias: Nisto 

conheço agora que tu és homem 

de Deus, e que a palavra do 

Senhor na tua boca é verdade.

1 Reis 17:24

יׁש  ִ֥ יםא  ִ֖ ֱאֹלה 
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Homem de Deus |  יׁש ִ֥ יםא  ִ֖ ֱאֹלה 

HEBRAICO



E o sepultaram, e todo o Israel o 

pranteou, conforme a palavra do 

Senhor, a qual dissera pelo 

ministério de seu servo Aías, o 

profeta.

1 Reis 14:18 

E ferirás a casa de Acabe, teu 

senhor, para que eu vingue o sangue 

de meus servos, os profetas, e o 

sangue de todos os servos do 

SENHOR, da mão de Jezabel.

2 Reis 9:7

ִ֖ה י ְיהו  ִ֥ ַעְבד 
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Servo do SENHOR | ִ֖ה י ְיהו  ִ֥ ַעְבד 

עבד

As palavras em

hebraico derivam de 

raízes que ajudam

entender o signficado

de suas derivadas

ד ֲעֹבֹ֖



A palavra ְַך ְלַאַ֧ (mǎlʾāḵ) traduzida por 

mensageiro é a mesma usada para 

anjo. 

O nome Malaquias ַמְלָאִכי significa 

exatamente “Mensageiro de Yahweh”

ָ֛ה ְך ְיהו  ַמְלַאַ֧
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Mensageiro do SENHOR (Yahweh)

ָ֛ה ְך ְיהו  ַמְלַאַ֧

HEBRAICO





Verdade

Autoridade Comunhão

1. Palavras
verdadeiras

2. Intercessões
ouvidas

3. Autoridade do 
Espírito Santo



Verdade

Autoridade Comunhão

O profeta é alguém casado com a 

verdade. Ele tem compromisso

com a verdade. Seu foco não é a 

popularidade.

O profeta não deve se preocupar 

com a opinião pública. 

Palavras verdadeiras



Verdade

Autoridade Comunhão

O profeta é alguém que ora e Deus 

responde.

• Moisés intercedeu pelo povo e 

por Miriã;

• Abraão intercedeu por 

Abimeleque;

• Elias orou e o filho da mulher foi 

ressuscitado;

Intercessões ouvidas
por Deus 



Verdade

Autoridade Comunhão

• Quem poderia repreender um 

sacerdote?

• Quem poderia corrigir um rei? 

• Somente um profeta levantado por 

Deus.

• Quem ungia rei era profeta e não o 

contrário! 

Autoridade do 
Espírito Santo



3. CARACTERÍSTICAS DE UM PROFETA



PROFETA versus REI versus SACERDOTE 
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3.1 O profeta em relação aos reis

1. Escolhido para exercer autoridade 
política e militar;

2. Nem sempre eram escolhidos por 
Deus, alguns usurpavam o trono;

3. A maioria dos reis herdam o trono 
hereditariamente (dinastias);

4. Os reis eram ungidos por profetas 
ou sacerdotes;

5. Reis consultavam os profetas;

1. Escolhido para exercer autoridade 
espiritual;

2. O profeta verdadeiro sempre era 
chamado por Deus;

3. O ministério profético não é 
hereditário;

4. Os profetas ungiam reis e 
repreendiam sacerdotes;

5. Profetas intervinham na vida pública 
e espiritual;

REI PROFETA



3.2 O profeta em relação aos sacerdotes

❖ Os sacerdotes eram intercessores

entre Deus e o povo;

❖ Os sacerdotes estavam ligados ao

culto, aos rituais, à vida do templo;

❖ Os sacerdotes também exerciam sua

função devido a sua origem familiar;

❖ Os sacerdotes estavam ligados as

tradições e isso gerava acomodação;

❖ Os profetas não se limitavam às regras

rígidas de seu tempo. Eram como o

vento do Espírito.
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PROFETA SACERDOTE REI



• O anúncio profeta (Dt

18:15, 18 e 19).

• Reconhecido no NT (Jo

6:14)

PROFETA SACERDOTE REI



• O anúncio (Sl 110:4)

• Reconhecimento no 

NT (Hb 6:20)

• O anúncio (Dt 18:15, 18 e 

19).

• Reconhecido no NT (Jo

6:14)

PROFETA SACERDOTE REI



• O anúncio (Is 9:6 e 7)

• Reconhecimento no 

NT (Mt 2:2 e 6).

• O anúncio (Sl 110:4)

• Reconhecimento no 

NT (Hb 6:20)

• O anúncio (Dt 18:15, 18 e 

19).

• Reconhecido no NT (Jo

6:14)

PROFETA SACERDOTE REI



1. O profeta não fala o que quer, não fala o que pensa, não

fala o que acha. Ele fala a Palavra de Deus. Ele é o porta-voz

(2 Tm 4:2)

2. A mensagem do profeta de Deus nunca irá contradizer as 

Sagradas Escrituras. 

3. “Vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso 

falarei” (2 Cr 18:13)
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CONCLUSÃO | APLICAÇÃO




