
O Livro  dos  

Profetas  



Os livros Proféticos 
são a parte da Bíblia 
que contém os 
escritos e a 
pregação de 
homens que 
desempenharam 
uma função 
fundamental no 
meio de seu povo:- 
os profetas. 



  



Os profetas não 
aceitavam uma 
sociedade injusta,  
mas lutavam pelo 
cumprimento da aliança 
com Moisés e suas Leis e 
por isto davam a vida.  
Condenavam 
especialmente a 
opressão social, ou seja, 
não admitiam que os 
mais ricos explorassem 
os que nada tinham, 
(Am 4: 1).  
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Também pregavam contra a bajulação aos ricos, usada para 
conseguir qualquer favor, (Am 6: 1). Por esses 

posicionamentos, vemos que o povo de Deus tinha e tem de ser 
comprometido com o seu Deus e não com o homem.  

A 
mensagem 
profética é 

muito 
atual. 



Os Profetas eram escolhidos por Deus e tinham enorme 
autoridade religiosa e influência. Normalmente, eles eram tidos 

como conselheiros e instrutores da Lei de Deus. 



O profeta não somente 
ouvia a voz de Deus 
como sentia seu 
coração, (Jr 6: 11; 20: 9). 
Tal sentimento era 
consequência de um 
estreito relacionamento 
com Deus, (Am 3: 7); 
assim, compreendia, 
melhor do que ninguém, 
os propósitos de Deus 
para o povo com quem 
tinha um pacto. 



Este conjunto de livros da Bíblia pode ser 
dividido de vários modos. A forma mais 

comum é aquela que separa os que 
escreveram mais e os que escreveram 

menos:  os Profetas Maiores e Menores. 
 
 
 
 
 
 
 

A mensagem de cada um deles, varia de 
acordo com o momento histórico que 

viviam. 

Os Profetas Maiores são:-  
Isaias, Jeremias, Ezequiel e Daniel. 
 
Os Profetas menores são: 
Baruc, Oséias, Joel, Amós, Abdias,  
Jonas, Miquéias, Naum, Habacuc,  
Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias 



Embora cada um deles tenha um estilo próprio de 
escrever, com anúncios e denúncias especiais, 
podemos dizer que há  duas  mensagens especiais: 
 
  1 – todos lutaram  pela  justiça. 
 
  2 – a exigência da conversão para que  todo  o 
 sistema de governo mudasse, a fim de não 
 serem julgados por Deus. 
 
Essa era a mensagem central dos profetas que 
viveram antes que o povo  fosse levado para o exílio. 



Uma mensagem 
fundamental é a dos 
profetas que viveram 
durante o exílio, na 
Babilônia, e depois que  
o povo voltou para  
sua Pátria. 
 
 

Profetas da Consolação. 

Eles transmitem palavras de esperança, de ânimo, 
de encorajamento: incentivavam o povo, que tinha 
perdido sua terra e seus ideais, para que 
retomassem a caminhada da reconstrução e da luta, 
recuperassem a Fé em Deus e a própria cultura. 



Os livros proféticos 
mostram, como 

homens de uma fé 
profunda e vigorosa 
em Deus, procuram 

levar o seu povo a um 
relacionamento 

renovado e 
responsável com o 

Deus que julga e salva. 





Os Profetas Bíblicos sempre exerceram uma 
atração fascinante pela sua coragem de questionar 
uma situação presente e vislumbrar ou intuir, um 

futuro diferente para o povo 

Tanto é verdade, que muitos chegaram e 
chegam a confundir os profetas com 

adivinhadores do futuro; e outros chegaram e 
chegam a pensar que eles ensinavam coisas 

absolutamente novas. 



Na verdade, os profetas têm aspectos bem conservadores. Mas,  
não se trata de conservadorismo paralisante, que quer preservar  

a todo custo, uma posição. Pelo contrário, o Profeta é 
“conservador” para romper uma casca dura que faz pensar, ver e 

agir de acordo com aqueles que dominam e oprimem. 



O Profeta vai em 
busca da verdadeira 
religião, aquela que se 
achava perdida  no 
meio de tantas 
“tradições criadas 
para defender 
interesses, para 
legitimar poderes e 
sustentar sistemas 
injustos. 

Ele queria que o povo  se reencontrasse com o 
Deus revelado a Moisés: “Eu sou Javé”. 



Eu sou o teu Deus, aquele que te fez 
sair da terra do Egito, da casa da 
escravidão.” (Ex 20,2   e   Dt 5,6) 

Os verdadeiros Profetas nos ensinam os 
verdadeiros valores e buscam na  história 
libertadora de Deus a sua inspiração. É a 
partir daí que eles analisam a situação 
presente, mostrando qual é o  projeto de 
    Deus para o futuro do povo. 

Hoje, devem ser assim também, usando  os 
                    meios modernos. 



Fr.Betto 



 1 – Vamos lembrar as mensagens 
 fundamentais dos profetas? 
 
 
 2 – Por que são “conservadores”? 
 
 
 3 – Por que são homens especiais? 
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