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Como crentes afirmamos aceitar a Bíblia toda como a Palavra inspirada de Deus, mas o
fato é que a maioria de nós negligencia o Antigo Testamento, que compõe quase 80%
da Bíblia. Muitos dos sermões pregados se baseiam quase exclusivamente no Novo
Testamento. Quando muito, prega-se alguns sermões fundamentados nos Salmos.
Não há dúvida de que a parte mais negligenciada do Antigo Testamento são os profetas
menores. Muitos crentes não têm a mínima ideia a respeito dos profetas menores e da
sua relevância para os dias de hoje.
Nestas lições estudaremos a situação política e religiosa da época dos profetas, no
contexto socioeconômico em que viviam, como pano de fundo, para compreendermos
a mensagem.
Desde o século VIII a.C. até o século V a.C., os profetas menores exerceram um
ministério dirigido ao povo de Deus, no período das suas maiores crises. Cinco deles
(Oseias, Joel, Amós, Jonas e Miqueias) profetizaram antes da queda de Samaria e a
remoção de Israel (a nação do norte) para o exílio pelos assírios. A pequena nação ao
sul, Judá, não aprendeu nenhuma lição com a queda de Israel. Naum exerceu o ministério profético cerca de 60 anos depois da queda de Samaria. Dois profetas menores,
Habacuque e Sofonias (e o profeta maior Jeremias) avisaram o povo com veemência
do iminente juízo de Deus por meio da invasão de Jerusalém pelos babilônios, mas
o povo não deu ouvidos! No início do exílio de 70 anos, Obadias era o porta-voz do
Senhor. Finalmente, no período após a volta do povo, temos o ministério dos três últimos profetas do antigo testamento (Ageu, Zacarias e Malaquias) que prepararam o
povo para a vinda do Messias.
Há uma grande necessidade hoje de mensagens proféticas, denunciando a corrupção,
as injustiças sociais, o abuso de autoridade, o afrouxamento dos padrões de moralidade
e a frieza espiritual do povo de Deus.
John D. Barnett

Livros recomendados
• Comentário Bíblico Vida Nova. D.A. Carson, Edições Vida Nova.
• Introdução ao Antigo Testamento. Raymond Dillard & Tremper Longman, Edições Vida Nova.
• Foco e Desenvolvimento no Antigo Testamento. Carlos Osvaldo Cardoso Pinto, Editora Hagnos.
• Conheça Melhor o Antigo Testamento. Stanley A. Ellisen, Editora Vida.
• Justiça e Esperança para Hoje. Dionísio Pape, ABU Editora (livro esgotado).

Professor
Um ensino criativo se
baseia na construção
do conhecimento com
a participação ativa dos
alunos. Para que se sintam
motivados a participar,
é importante considerar
a realidade deles, suas
limitações e capacidades.
Isso significa que você
deve usar a criatividade
para adaptar algumas
sugestões apresentadas
no guia, de acordo com a
realidade de sua turma.
Grande parte das
estratégias didáticas
sugeridas nas lições visa
envolver os alunos com
o assunto, de forma que
participem ativamente da
aprendizagem, construindo
conhecimento. Por isso, as
sugestões para o professor
não se limitam a como
transmitir os conteúdos
das lições, mas o orientam
a promover situações
propícias à aprendizagem.

Recursos
didáticos

Acesse:
www.editoracristaevangelica.com.br/
recursosdidaticos para baixar as apresentações de PowerPoint® das lições.
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Quem eram os profetas?
Pr. John D. Barnett
DANIEL KORZENIEWSKI/SHUTERSTOCK

texto básico

Deuteronômio 18.9-22

texto devocional

2Pedro 1.16-21

versículo-chave

2Pedro 1.21

leia a Bíblia diariamente

“Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens
santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo”
alvo da lição
Mostrar as características e funções dos verdadeiros profetas do Antigo Testamento.

1

seg

2Sm 7.1-7

ter

2Rs 2.1-8

qua

2Rs 4.6-17

qui

Dt 18.15-22

sex

Jr 23.9-40

sáb

Mq 2.6-11

dom

2Pe 1.16-21

O aluno será capaz de

Ao preparar a aula, você
precisa lembrar que seu alvo
é ensinar a palavra de Deus a
fim de transformar a vida dos alunos.
Para isso, tenha sempre em mente o
que eles precisam saber, sentir e agir.

saber
sentir

entender quais as características e funções dos profetas do Antigo Testamento;
desejar aprender sobre estes livros pouco estudados nas igrejas;

agir estudar cada uma das lições com afinco;
extrair de cada livro estudado lições valiosas para a vida cotidiana.
Apresentação
Inicie o estudo desta revista cantando com a sala a música “Tendo Deus outrora falado”. É uma
música antiga de Vencedores por Cristo, baseada no texto de Hebreus 1, com letra e cifra facilmente encontradas na internet.
Tenha a letra do hino disponível para todos.
Após esse momento pergunte para a sala:
1. De fato Deus falou pelos profetas?
2. Como são divididos os livros dos profetas na Bíblia?
3. São capazes de citar todos os profetas menores?
4. O que vocês sabem sobre cada um deles? Tem algum desses profetas que vocês não sabem
nada da obra, vida ou ministério?
Faça essas perguntas aos alunos de forma despretensiosa uma vez que o estudo está apenas
começando. Deixe que a sala toda participe, faça pequenas correções e se preferir, deixe algumas
dúvidas no ar para que sejam dirimidas no decorrer dos estudos.
Após este momento, exponha o texto da introdução de forma breve e objetiva.
8

O aluno será capaz de
saber o que meus alunos devem saber?
sentir o que devem sentir?
agir o que devem fazer?

2

Sugestão Inicial

Este é um momento de grande importância,
quando você deverá atrair a atenção e o
interesse da classe para o que será ensinado.

Estratégias
ensino
Professor, lembre-se de que
ministrar uma aula não
significa apenas transmitir um
amontoado de informações
teológicas ou conhecimentos
puramente pessoais sem a
interação com a classe.
É importante que os alunos
sejam incentivados
a participar no processo
de aprendizagem.

Perguntas
Começar a aula fazendo perguntas é
uma estratégia interessante para que
você conheça o que os alunos pensam,
sentem ou como agem sobre o assunto
da lição. Usadas no decorrer e no
final da aula, as perguntas também
constituem uma estratégia didática
com muitas possibilidades educativas:
despertar no aluno a necessidade
de refletir e se expressar sobre
determinado assunto;
demonstrar interesse pelas
contribuições dos alunos; estimular
a participação de todos; avaliar
a compreensão do que já foi
apresentado; redirecionar o ensino em
função da aprendizagem da turma.

Indicações
de livros

Como bola de neve, que vai crescendo à medida que desce a encosta da montanha, assim
o pecado da rebeldia foi atraindo outros pecados, de tal forma que nos dias de Oseias a situação
tornara-se insustentável.
Orientação Didática
Para o tópico I apresente a situação de Israel nessa época. É importante fazer sempre a diferença
na terminologia Israel como nação diferente de Judá. Nessa época o reino já estava dividido em
Norte, Israel e Sul, Judá.

Andragogia em Ação:
como ensinar adultos

Zezina S. Bellan
Ed. SOCEP

As Sete Leis do Aprendizado

Bruce Wilkinson
Ed. Betânia

A lição apresenta muitas informações importantes; acrescente as que forem encontradas durante
o preparo da aula e exponha em visuais.
Quando terminar, apresente em visual o versículo abaixo, leia com os alunos e pergunte: Como
esse versículo se aplica na igreja evangélica do século XXI?
“Pois misericórdia quero, e não sacrifício,
e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos”
(Oseias 6.6)

Conclusão
A vida de Oseias tornou-se a mensagem. Sua tragédia espelhou a tragédia de um povo. Por
intermédio dele, Deus chama de volta os desviados, oferecendo-lhes misericórdia, perdão e uma
nova oportunidade. Oseias trouxe uma mensagem ousada para seus dias (e ainda traz), ofertando
graça em lugar de vingança; estendendo a oportunidade de salvação até à mais desprezível criatura.

Educação Cristã

O ministério de Oseias assemelha-se aos evangelistas de nossos dias, persuadindo os
pecadores rebeldes a tornarem-se “filhos pródigos”, voltando ao Pai que, com amor, os aguarda
de braços abertos.

Ensinando para
Transformar Vidas

Revisão e Aplicação
Encerre a aula com uma avaliação dirigida à sala através da pergunta:
Em uma frase, qual é o grande ensino do livro do profeta Oseias
para nossa geração?

Marlene D. LeFever
CPAD

Métodos Criativos de Ensino

Marlene D. LeFever
CPAD

101 Ideias Criativas
para Professores

3

Orientação Didática

Apresenta estratégias que estimulam a
participação dos alunos, valorizam o conteúdo, reforçam as aplicações e facilitam
a aprendizagem. Portanto, para não perder de
vista o alvo da lição, use a criatividade, apresente
domínio da matéria e observe se os alunos estão
entendendo o assunto.

Howard Hendricks
Ed. Betânia

Estilos de Aprendizagem

Após alguns momentos de contribuição, revisão e avaliação, ore e encerre a aula.

22

Madalena de O. Molochenco
Ed. Vida Nova

4

David Merkh e Paulo França
Ed. Hagnos

Sugestão Final

Dependendo da estratégia, a revisão é feita
no decorrer da aula. Mas se ao final você
perceber dúvidas, esclareça-as. A aplicação
também poderá ser feita no decorrer da aula ou
no final. Ela vai sendo feita pelos próprios alunos
ou conduzida por você, professor, conforme a
estratégia utilizada. Ao final, verifique se a classe
consegue relacionar as verdades ensinadas às
necessidades e realidades pessoais.

Atividades em grupos

Dinâmicas

Audiovisuais

Aula expositiva

Em todas as atividades dessa
natureza, é fundamental a mediação
do professor. Você deve prepará-las
de forma a atingir claramente os
objetivos: aproximar mais as pessoas;
respeitar as ideias do outro; saber ouvir
e esperar a vez de falar; expressar-se de
forma a ser bem compreendido; fazer
descobertas que apenas se tornam
possíveis por meio do diálogo e da
troca de ideias.
As atividades devem ser interessantes
e desafiadoras, para se obter um bom
resultado. Cabe a você acompanhar
o trabalho dos grupos e organizar a
apresentação dos resultados, aplicando
e concluindo o assunto.

Lidar com estratégias
diferentes não é fácil,
principalmente para
os professores que
estão habituados com
aulas exclusivamente
expositivas. Precisamos
enfrentar os desafios
para romper com as
formas tradicionais de
ensino estabelecidas
no passado, criando e
utilizando estratégias
que envolvam a
participação dos
alunos e favoreçam a
aprendizagem.

Têm por objetivo
atrair a atenção
dos alunos,
despertar o
interesse e
colaborar na
apreensão e
fixação do
assunto. Jesus
usou recursos
audiovisuais com
a finalidade de
interagir mais
e melhor com
Seus seguidores,
favorecendo-lhes
a aprendizagem.

É uma estratégia que não
deve ser abandonada.
Alguns assuntos exigem
participação direta do
professor que nesses
momentos deve se esforçar
para cativar os alunos
e desafiá-los à reflexão
pessoal.
A aula expositiva é
plenamente conciliável com
a estratégia de perguntas.
Intercale momentos
de exposição com
perguntas interessantes e
desafiadoras.
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Quem eram os profetas?
Pr. John D. Barnett
DANIEL KORZENIEWSKI/SHUTERSTOCK

texto básico

Deuteronômio 18.9-22

texto devocional

2Pedro 1.16-21

versículo-chave

2Pedro 1.21

leia a Bíblia diariamente

“Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens
santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo”
alvo da lição
Mostrar as características e funções dos verdadeiros profetas do Antigo Testamento.
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sáb

Mq 2.6-11

dom

2Pe 1.16-21

O aluno será capaz de
saber
sentir

entender quais as características e funções dos profetas do Antigo Testamento;
desejar aprender sobre estes livros pouco estudados nas igrejas;

agir estudar cada uma das lições com afinco;
extrair de cada livro estudado lições valiosas para a vida cotidiana.
Sugestão Inicial
Inicie o estudo desta revista cantando com a sala a música “Tendo Deus outrora falado”. É uma
música antiga de Vencedores por Cristo, baseada no texto de Hebreus 1, com letra e cifra facilmente
encontradas na internet.
Tenha a letra do hino disponível para todos.
Após esse momento pergunte para a sala:
1.
2.
3.
4.

De fato Deus falou pelos profetas?
Como são divididos os livros dos profetas na Bíblia?
São capazes de citar todos os profetas menores?
O que vocês sabem sobre cada um deles? Tem algum desses profetas que vocês não sabem
nada da obra, vida ou ministério?

Faça essas perguntas aos alunos de forma despretensiosa uma vez que o estudo está apenas
começando. Deixe que a sala toda participe, faça pequenas correções e se preferir, deixe algumas
dúvidas no ar para que sejam dirimidas no decorrer dos estudos.
Após este momento, exponha o texto da introdução de forma breve e objetiva.

“H

avendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais,
pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho” (Hb 1.1‑2). A Carta
aos Hebreus continua mostrando a supremacia de Cristo e a Sua obra redentora. Isso
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quer dizer que os profetas do Antigo Testamento são antiquados e obsoletos? De jeito
nenhum! Mas na prática, se não na teoria, a maioria dos crentes acha que sim! O autor
da Carta aos Hebreus ficaria horrorizado com esta ignorância! Muitas vezes ele faz referência aos profetas, para mostrar como suas palavras fortalecem a nossa compreensão
da pessoa e obra de Cristo.
Como crentes afirmamos aceitar a Bíblia toda como a Palavra inspirada de Deus, mas
o Antigo Testamento, que é quase 80% da Bíblia, é muito negligenciado. A maioria dos
sermões pregados se baseia quase exclusivamente no Novo Testamento, com alguma
referência aos Salmos. Não há dúvida de que a parte mais negligenciada do menos
conhecido Antigo Testamento são os profetas menores. Muitos crentes não têm a
mínima ideia a respeito do conteúdo dos profetas menores e da sua relevância para os
dias de hoje. De fato, veremos que, apesar de todo o progresso na tecnologia moderna,
o mundo dos profetas não é tão diferente do nosso!
Profetas Menores para hoje

Como há grande necessidade hoje de mensagens proféticas, denunciando a corrupção, as injustiças sociais,
o abuso de autoridade, o afrouxamento dos padrões de moralidade e a frieza espiritual do povo de Deus
– tão comum nas mensagens dos profetas menores!

Orientação Didática
Para o tópico I apresente o esquema abaixo para os alunos. Pode ser em slides, transparência ou
em forma de cartaz. A partir dele, exponha o conteúdo do tópico.

homem
piedoso

instrumento da
comunicação
divina

homem de
Deus

vidente e profeta, palavras
sinônimas

orador a quem
foi confiada
uma missão
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I. Que é um profeta?
No Antigo Testamento, um profeta era alguém chamado por Deus para cumprir uma
tarefa ou várias tarefas, especialmente a de entregar uma mensagem Dele. A grande
característica da mensagem do profeta eram as palavras: “Assim diz o Senhor”. Deus
chamou homens comuns, como você e eu, com personalidades diferentes, em situações
bem diferentes, para fazer e dizer coisas diferentes. A seguir veja alguns termos usados
para se referir a um profeta.
1. Homem piedoso
Às vezes o termo profeta se refere a pessoas piedosas que gozam de um relacionamento
íntimo com Deus. Parece que esse é o uso do termo em Gênesis 20.7 em relação a Abraão.
2. Homem de Deus
Muitas vezes os profetas eram chamados “homem de Deus”, como em Deuteronômio
33.1 e 1Reis 13. O uso desse termo enfatiza a diferença de caráter entre o profeta e as
demais pessoas. Isso se vê na maneira que a mulher sunamita falou do profeta Eliseu:
“Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus” (2Rs 4.9).
3. Um orador a quem foi confiada uma missão
Notamos que quando Deus chamou Moisés para ser o instrumento divino na libertação
do Seu povo, Arão foi designado profeta – em outras palavras, o seu porta-voz – “Vê que
te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta” (Êx 7.1).
4. Vidente e profeta se tornam termos sinônimos
No início havia uma distinção entre vidente e profeta, mas mais tarde eram termos
sinônimos, como o autor do livro histórico de Samuel enfatiza – “Antigamente, em Israel,
indo alguém consultar a Deus, dizia: Vinde, vamos ter com o vidente; porque ao profeta de
hoje, antigamente, se chamava vidente” (1Sm 9.9).
5. Instrumento da comunicação Divina
Embora Deus tenha falado “muitas vezes, e de muitas maneiras… pelos profetas”, foi
sempre o mesmo Deus que falou. Por causa disso notamos uma unidade no ministério
e nas mensagens dos profetas. A grande responsabilidade de qualquer profeta era lutar
para viver uma vida digna do seu ofício, com o objetivo de transmitir a mensagem divina para que o povo de Israel pudesse viver um relacionamento correto com seu Deus.
Note: Deve-se observar que no termo profeta não há nada que implique previsão de
acontecimentos futuros. Um profeta pode predizer, ou não, o futuro segundo a mensagem que Deus lhe der. Um profeta é aquele que fala da parte de Deus ao homem.
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Profetas Menores para hoje

Você está disposto a entregar a mensagem de Deus hoje, onde Ele o colocou?

Os tópicos II, III e IV serão estudados em grupos. Para isso, divida a sala em três equipes e
peça para estudarem as sessões. Eleja um líder e entregue a ele uma cartolina e um pincel atômico.
Determine o tempo para lerem o texto da lição em conjunto, para debaterem e para sintetizarem
o que acabaram de estudar.
Quando conseguirem atingir esses alvos, peça para escreverem com letras visíveis as conclusões
na cartolina. Duas ou três frases no máximo!
Chame o líder à frente e peça para ler as conclusões. A partir da Sugestão Inicial, aprofunde o
tema, exponha mais abrangentemente o conteúdo e conclua cada sessão. Faça isso com os três
grupos. Ao final, terá terminado o conteúdo da lição de forma altamente participativa.

II. Variedade e unidade dos profetas
O Antigo Testamento mostra que a maneira como os profetas trabalharam foi
diversificada
1.

Alguns profetas trabalharam individualmente, totalmente independentes de outros
profetas ou grupos proféticos. De fato, Elias sentiu-se tão isolado que achava que
não existia outra pessoa que estivesse buscando a Deus (1Rs 19.10,14)!

2.

Outros profetas se reuniram em “escolas de profetas” (2Rs 2.3-5; 4.38; 9.1)

3.

Às vezes a música era usada para ajudar no seu trabalho (1Sm 10.5‑6; 2Rs 3.15)

4.

Às vezes o profeta se fundamentava em sonhos ou visões, mas Jeremias deixa claro
que profetizar “eu tenho um sonho” não garantia que a mensagem era de Deus
( Jr 23.28‑32).

5.

Apesar dessa variedade, os profetas estavam cônscios de que faziam parte de uma
longa tradição, com a missão de chamar o povo de Israel de volta para Deus e de
lembrá-lo da presença do Senhor na sua vida diária (Mq 6.8). Pelo exemplo da
sua vida, o profeta tinha o dever de demonstrar a realidade do seu relacionamento
com Deus.
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Profetas Menores para hoje

Como servos do Senhor temos o dever também de demonstrar, por meio de nossa vida, como o
relacionamento com Deus é real.

III. As características dos profetas
É interessante notar o que caracterizava o verdadeiro profeta do Senhor.
1. Chamada específica
O profeta recebia uma chamada específica. Notamos que a iniciativa da chamada para
o ofício de profeta vinha de Deus:
a.

Moisés (Êx 3.1-4);

b.

Isaías (Is 6.1-10);

c.

Jeremias ( Jr 1.4-19);

d.

Ezequiel (Ez 1 a 3);

c.

Oseias (Os 1.2);

e.

Amós (Am 7.14-15).

O objetivo da chamada era levar o profeta à presença de Deus. Em outras palavras,
o profeta apresentava-se perante os homens na qualidade de um homem que se
apresentara perante Deus (1Rs 17.1; 18.15).
2. Consciência da história
O profeta tinha perfeita consciência da história. O Senhor enviou Moisés ao Egito já
de posse de informações necessárias para interpretar os grandes acontecimentos que
haveriam de ter lugar. O profeta tinha a capacidade de interpretar os acontecimentos
históricos. Os profetas concordam que Deus é o Deus da história e está presente nos
acontecimentos do dia a dia. É Ele quem controla o Universo, e, por isso, Sua palavra
é de confiança absoluta.
3. Preocupação ética e social
O profeta tinha uma preocupação ética e social. Notamos como os profetas sempre
denunciavam as injustiças e violências cometidas contra o povo. Havia essa grande
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preocupação com o bem-estar social. Veja a orientação dos profetas: Moisés (Dt 24.1922; Lv 19.9-18) e Amós (Am 2.6-8; 5.11).
4. Aconselhamento e confrontação
O profeta tinha que aconselhar e, muitas vezes, confrontar reis. Muitas vezes o profeta
tinha que desempenhar um papel ativo, próprio de estadista, nos negócios nacionais. Vejamos exemplos disso no ministério de Natã (2Sm 7.1-7; 12.1‑15); de Isaías
(2Rs 19.1-7, 20-37; 20.4-11); e de Eliseu (2Rs 5.11-14, especialmente v.6-8).
5. Pregação, proclamação e predição
O profeta combinava na pregação tanto proclamação como predição. Os profetas
falavam por meio de advertências e encorajamentos concernentes ao presente e ao futuro.
As conclamações ao arrependimento (Is 30.6-9) e os apelos à vida de santidade (Is 2.5)
estão baseados na visão da ira vindoura divina.
6. Uso de símbolos
O profeta, às vezes, usava símbolos na entrega da sua mensagem. Jeremias e a botija de
oleiro ( Jr 19.1); Ezequiel e o cerco (Ez 4.1-8).
7. Representante do povo
O profeta representava o povo perante Deus. Assim notamos esse aspecto intercessório
do profeta (Êx 18.19; 1Rs 13.6; 2Rs 19.4). Mas, às vezes, o profeta era instruído a não
exercer essa função de interceder pelo povo ( Jr 7.16; 11.14).
8. Homem da palavra de Deus
O profeta era primariamente um homem da palavra de Deus. Esta era a grande
preocupação do profeta – transmitir fielmente a Palavra que tinha recebido do Senhor
e que “permanece para sempre” (Is 40.8).
Profetas Menores para hoje

O profeta se preocupava com a situação do mundo ao seu redor e com as injustiças e exploração humana.
Você se preocupa com os problemas sociais do Brasil?

IV. Os falsos profetas
Deuteronômio 18.15-22 é um trecho importante para nosso estudo de profecia em
Israel.
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1. Falar em nome de Deus
Nem todos que afirmavam falar em nome de Deus eram reconhecidos no Antigo Testamento como profetas legítimos. Pessoas davam recados que de maneira nenhuma
refletiam a vontade de Deus ou a palavra de Deus ( Jr 23.9-40; Mq 2.6-11).
2. Profecia verdadeira
Profecia verdadeira era distinguida de más práticas como adivinhação, feitiçaria, etc.
(Dt 18.10-12). É bom observar a afirmação do Senhor: “Pois todo aquele que faz tal
cousa é abominação ao Senhor” (v.12).
Profetas Menores para hoje

Qualquer pessoa que usa esses métodos de ocultismo e qualquer pessoa que fala em nome de qualquer
outro deus, não é, e nunca deve ser considerada um profeta do Senhor (Dt 18.20).

3. Comprovação de profecia
Quando um profeta “falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir nem suceder,
como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse” (Dt 18.22). Jeremias enfatizou a
mesma verdade: “O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra será conhecido como profeta, de fato, enviado do Senhor” ( Jr 28.9).
4. Profeta verdadeiro
A prova de um verdadeiro profeta não são seus milagres, mas sim a sua vida de santidade
e a sua palavra que está em acordo com a revelação das Escrituras Sagradas (Mt 7.21-23.)

Conclusão
Cuidado com os muitos falsos profetas que pregam mensagens de paz e prosperidade.
1.

Estou influenciado mais por milagres espetaculares do que por palavras proféticas
que estão de acordo com a Palavra inspirada do Senhor?

2.

Como profeta do Senhor, qual é a minha preocupação com as injustiças ao meu
redor? Que posso fazer em termos práticos?
Sugestão Final

Encerre a lição com as perguntas reflexivas apresentadas pela lição:
1. Estou influenciado mais por milagres espetaculares do que por palavras proféticas que estão
de acordo com a Palavra inspirado do Senhor?
2. Como profeta do Senhor, qual é a minha preocupação com as injustiças ao meu redor?
Que posso fazer em termos práticos?
Após ouvir as respostas e aplicar o ensino, ore encerrando a aula.
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2
O contexto histórico
dos profetas
Pr. Agnaldo Faissal J. Carvalho
YEVGENIA GORBULSKY/SHUTERSTOCK

texto básico

Malaquias 4.1-6

leia a Bíblia diariamente

texto devocional

Hebreus 1.1-2

seg

Os14.1-9

versículo-chave

Romanos 15.4

ter

Jl 2.28-32

“Pois tudo quanto, outrora, foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela
paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança”

qua

Am 8.1-14

qui

Ob 1-21

alvo da lição

sex

Jn 1.1-17

Mostrar a importância de se conhecer o contexto das profecias para uma melhor compreensão
de sua mensagem e relevância para nós.

sáb

Mq 4.1-8

dom

Sf 3.9-20

O aluno será capaz de
saber compreender o contexto dos profetas para melhor entender suas mensagens;
sentir querer aprender cada dia mais sobre a Bíblia, incluindo os profetas menores;
agir perseverar no estudo destes livros bíblicos tão preciosos;
aplicar a palavra estudada à vida cotidiana.
Sugestão Inicial
Inicie apresentando notícias de jornais ou revistas acerca da situação do Brasil. Se possível, leve o
jornal escrito e leia algum trecho, apresente a revista e mostre algumas notícias ou até mesmo,
selecione vídeos jornalísticos sobre algumas realidades tristes do nosso país: drogas, violência,
prostituição, corrupção, entre outras.
Após essas apresentações, pergunte: O Brasil precisa de profetas? Quem são os profetas modernos?
Quais as grandes mensagens devem ser anunciadas por esses homens e mulheres?
É importante observar que a lição tem conteúdos históricos extensos. Fique atento com o tempo
e com o planejamento da aula!

N

osso Deus é o “Senhor da história” e nada foge do Seu controle. Ele dirige
o desenrolar dos acontecimentos como um instrumento a serviço de Seus
eternos propósitos.
Os historiadores e os arqueólogos (embora se mostrem cépticos) fazem dos registros
bíblicos sua “bússola” na busca de preciosas descobertas. Até nisso vemos a intervenção
divina, já que tais “descobertas” ampliam nossa visão do contexto bíblico, facilitando
o aprendizado das Escrituras Sagradas.
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Ao estudarmos sobre a vida e mensagem dos profetas, devemos tecer como pano de
fundo tanto o contexto social, cultural, econômico e político, como a narrativa inspirada (Bíblia). Dessa forma é que estudaremos, com melhor proveito, os doze últimos
profetas do AT – os profetas menores.
Orientação Didática
Será utilizada uma dinâmica geral em todos os tópicos da lição. Para isso passe para papel (impresso
ou escrito à mão) cada subtópico das sessões que levam o nome dos profetas menores.
Por exemplo, no primeiro papel estará escrito:
Oseias
Atuou no reino do norte, no governo de Jeroboão II (782 a 753 a.C.). Israel vivia um período de acentuada
prosperidade material e vergonhosa falência espiritual. Poucos anos após suas advertências, os assírios invadiram e
deportaram os israelitas.

Faça isso com todos os profetas menores através do texto disponível na lição. No início da aula,
entregue os papéis para os alunos de forma variada, se a sala for maior do que o número de
profetas, não tem problema! Não há necessidade de que todos recebam o papel.
Entregue e peça para segurarem até o momento específico.
Para o tópico I prepare slides ou transparência com todos os detalhes disponíveis sobre a Assíria.
Localização antiga e atual, governo, métodos de guerra, forma de lidar com os dominados, extensão
do império e outros dados importantes. A lição já apresenta alguns dados, mas é necessário mais
profundidade.
No início da sessão, apresente seus estudos em slides. Ao terminar diga que nessa época viveram
e ministraram alguns profetas: Oseias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias e Naum. Peça para os alunos
com os papéis correspondentes a cada profeta levantarem-se, mesmo onde estão, e lerem as
informações sobre eles.
Se precisar, acrescente mais alguma coisa sobre a vida destes homens de Deus, mas não se
preocupe, cada um deles será estudado nos detalhes nas próximas lições.

I. Nos tempos da dominação assíria
A civilização egípcia dominou o mundo antigo por um longo período e, em seu apogeu,
foi usada por Deus como o berço da nação israelita. Mas o Egito, a despeito de sua glória
e ciência, acabou sucumbindo à dominação dos assírios, que conquistaram territórios
desde a Mesopotâmia até o norte da África. Assim Deus puniu o Egito, os opressores
de Jacó. Mas o Senhor disciplinou também Israel e Judá pelas mãos dos assírios devido
à apostasia, à idolatria e ao abandono da Aliança.
Nesse contexto surgiram mensageiros do Senhor (profetas), conclamando o povo
ao arrependimento, mostrando-lhe que a ascensão dos assírios viria como extensão
de Seu próprio braço (disciplina), caso não se arrependessem. Os mensageiros desse
período foram:
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1. Oseias
Atuou no reino do norte, no governo de Jeroboão II (782 a 753 a.C.). Israel vivia um
período de acentuada prosperidade material e vergonhosa falência espiritual. Poucos
anos após suas advertências, os assírios invadiram e deportaram os israelitas.
2. Joel
Profetizou durante a infância do rei Joás (835 a 796 a.C.). Suas profecias tiveram como
base um devastador enxame de gafanhotos ocorrido nos arredores de Jerusalém. Nesse
contexto estava se formando um “barril de pólvora” próximo à Palestina – o império
assírio. Na visão de Joel o ataque dos gafanhotos viera como alerta divino para acontecimentos futuros.
3. Amós
Saindo de um vilarejo no interior de Judá (sul), foi enviado para apregoar em Samaria
(norte), uma cidade marcada pela luxúria e imoralidade e, em Betel, voltada à idolatria. Pouco tempo depois Salmanasar, rei da Assíria, conquistaria o reino do norte e
deportaria seus moradores para terras distantes (2Rs 18.9-12).
4. Jonas
Foi mensageiro a contragosto em terra inimiga. Deus o enviou a Nínive, a maior cidade
daquele tempo. O episódio ocorreu, provavelmente, durante o reinado de Assur-Dan
III (771 a 754 a.C.), quando ocorreram duas grandes epidemias (765 e 759 a.C.) e um
eclipse total do sol (763 a.C.), o que poderia ter sido considerado como indícios de
juízo divino, preparando com isso o povo para que, no ministério de Jonas, houvesse
genuíno arrependimento.
5. Miqueias
Atuou nos reinados de Jotão, Acaz e Ezequias (750 a 687 a.C.) sobre Judá. Jotão foi um
bom rei, mas não afastou o povo da idolatria. Acaz foi um rei mau (2Rs 16.2‑4) e se
aliou aos assírios após terem deportado os israelitas (norte). Ezequias, conquistando
a simpatia de Deus, pôde resistir vitorioso ao cerco de Jerusalém por Senaqueribe em
701 a.C. (2Rs 18.13‑19.36). A mensagem profética de Miqueias era de juízo, provocado
pela infidelidade à Aliança estabelecida com o Senhor.
6. Naum
Surgiu para anunciar o juízo aos ninivitas, mais de um século após Deus tê-los poupado
por intermédio de Jonas. Aquela geração havia se convertido, mas seus filhos não foram
criados no temor do Senhor e tornaram-se ainda mais orgulhosos e cruéis que seus
pais. Em 612 a.C., Nínive foi completamente destruída (Na 2.1-2; 3.11-19).
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Para o tópico II prepare slides ou transparência com todos os detalhes disponíveis sobre
a Babilônia. Localização antiga e atual, governo, métodos de guerra, forma de lidar com os dominados, extensão dos impérios e outros dados importantes. A lição já apresenta alguns dados,
mas é necessário mais profundidade.
No início da sessão, apresente seus estudos em slides. Ao terminar diga que nessa época viveram
e ministraram alguns profetas: Habacuque e Sofonias. Peça para os alunos com os papéis correspondentes a cada profeta levantarem-se, mesmo onde estão, e lerem as informações sobre eles.
Se precisar, acrescente mais alguma coisa sobre a vida destes homens de Deus, mas não se
preocupe, cada um será estudado nos detalhes nas próximas lições.

II. Nos tempos da dominação babilônica
Embora os assírios tenham atuado como instrumentos nas mãos de Deus, não deixaram
de ser punidos por sua crueldade e arrogância. Os babilônios, que já existiam desde os
tempos de Abraão, tornaram-se rapidamente um inimigo à altura dos assírios, até que
finalmente os sobrepujaram, arrasando Nínive e a usurpando de seus antigos territórios.
Na fome de estender seus domínios, Nabucodonosor marchou implacável contra Judá,
conquistando Jerusalém, saqueando seu templo e levando cativos seus habitantes
(2Cr 25.7‑13; 36.7). Mais uma vez vemos Deus agindo por meio da história para que
Seus intentos e promessas fossem cumpridos.
Profetas Menores para hoje

Grandes potências da atualidade ainda marcham contra povos indefesos, movidos pela ganância, prepotência
e despotismo. A despeito deles Deus cumpre Seus desígnios, mas chegará o tempo do acerto de contas.

Naquele contexto, enviou Deus dois de Seus mensageiros para que o povo fosse se
conscientizando dos vindouros e sinistros acontecimentos.
1. Habacuque
Profetizou durante o reinado do perverso Jeoaquim sobre Judá, cerca de um ano após
a primeira invasão de Nabucodonosor (606/605 a.C.), quando Daniel e outros jovens
foram levados para a Babilônia. Sua mensagem exaltava a soberania divina sobre os
acontecimentos históricos e defendia a bondade e a justiça de Deus.
2. Sofonias
Foi contemporâneo do rei Josias (2Cr 34.3) e profetizou a angústia que acompanharia
a invasão de Jerusalém por Nabucodonosor (Sf 1.2-18). Sua mensagem traz embutida
uma conotação escatológica, que se cumprirá no “Dia do Senhor”, na grande tribulação.
Ele profetizou também a destruição de Nínive (Sf 2.13) e o juízo contra as nações
rebeldes (Sf 3.8).
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Para o tópico III prepare slides ou transparência com todos os detalhes disponíveis sobre os
tempos do exílio babilônico: localização, governo, forma de lidar com os dominados, religiosidade,
organização do povo dominado, entre outros.
A lição já apresenta alguns dados importantes, mas é necessário mais profundidade.
No início da sessão, apresente seus estudos em slides. Ao terminar, diga que nessa época viveu e
ministrou o profeta Obadias. Peça para os alunos com o papel correspondente ao profeta levantar,
mesmo onde está, e ler as informações sobre ele.

III. Nos tempos do exílio
Após longos anos de advertência, constantemente ignorada pelos judeus, finalmente
cumpriram-se as advertências do Senhor. Deus usou um povo ímpio (Babilônia) como
instrumento para puni-los.
Aconteceu, porém, que os descendentes de Esaú (edomitas), aproveitando-se da desgraça alheia, tudo fizeram para agravar o sofrimento dos judeus, aliando-se ao inimigo,
saqueando o pouco que lhes restara e impedindo sua fuga (Ob 13-14).
O Senhor enviou um mensageiro para proferir juízo contra os edomitas e mostrar aos
judeus que ninguém toca no povo de Deus sem receber merecido castigo, nem mesmo
aqueles que são os instrumentos da disciplina.
Profetas Menores para hoje

Quem são os edomitas nos dias de hoje, que se alegram com a desgraça alheia?

1. Obadias
Levanta a voz contra Edom, dizendo: “como fizeste, assim se fará contigo.” (v.15). Disse
ainda mais o profeta: “Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha,
e serás exterminado para sempre” (v.10).
Obs.: Não há unanimidade quanto à data de tais profecias, mas o contexto parece
favorecer a hipótese de ter sido durante o exílio.
Para o tópico IV prepare slides ou transparência com todos os detalhes disponíveis
sobre os Persas. Localização antiga e atual, governo, métodos de guerra, forma de lidar com os
dominados, extensão dos impérios e outros dados importantes, incluindo a liberação dos dominados
para voltarem a suas terras.
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A lição já apresenta alguns dados, mas é necessário mais profundidade.
No início da sessão, apresente seus estudos em slides. Ao terminar diga que nessa época viveram
e ministraram alguns profetas: Ageu, Zacarias e Malaquias. Peça para os alunos com os papéis
correspondentes a cada profeta levantarem-se, mesmo onde estão, e lerem as informações sobre eles.

IV. Nos tempos da dominação persa
Ao cumprir-se o tempo da disciplina dos judeus (70 anos), o “Senhor da história”
conduziu o reino persa, comandado por Ciro, ao triunfo sobre a Babilônia, a fim de
restaurar Seu povo (2Cr 36.23). Aliás, já havia planejado isso há muitas décadas antes
mesmo do rei Ciro nascer (Is 45.1).
Para que a vida em Judá voltasse à normalidade e se preparasse para a chegada do
Messias prometido, Deus enviou Seus três últimos mensageiros do AT.
1. Ageu
Foi a primeira voz profética após o regresso do exílio (520 a.C.). Depois de 15 anos
da chegada a Jerusalém o povo ainda não havia terminado a reconstrução do templo.
Ageu os repreendeu e revigorou-lhes o ânimo, dando-lhes esperança de dias melhores.
2. Zacarias
Trouxe uma mensagem de consolação num contexto no qual as pressões dos povos
vizinhos procuravam impedir a restauração do templo e do culto (520 a 518 a.C.).
Sua mensagem mostrou-se essencialmente messiânica, prevendo tanto o 1º advento
(Zc 9.9), como a 2ª vinda de Cristo (Zc 14.4-9).
3. Malaquias
Atuou em Jerusalém quase um século após o regresso dos exilados (450 a 400 a.C.),
repreendendo a negligência espiritual do povo e dos líderes religiosos, que fizeram dos
cultos uma enfadonha rotina. O profeta ressaltou as características do verdadeiro culto e dos
verdadeiros adoradores.

Conclusão
À luz do estudo de hoje, reflita: O que é possível ser feito para evitarmos a rotina nos
cultos e atividades cristãs, sem cair no risco de abraçar o modismo?
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Sugestão Final
Convide os alunos a se entregarem como profetas da Palavra de Deus ao mundo perdido. Proponha
um momento silencioso de confissão de pecados que têm atrapalhado o ministério de profetas
de cada um. Pode ser frieza, descompromisso, mau testemunho entre tantos outros. Depois desse
momento, ore pelos alunos e encerre a aula.

Preparar para a próxima aula
Selecione dois casais para participar na aula. Veja p.21 – Apresentação.
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