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1. Quem é o profeta?

2. A palavra do profeta

3. A profecia como instrução
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5. O profeta e a religião vazia

6. Profeta: verdadeiro ou falso
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A palavra do profeta

oOssos secos
oA fonte da palavra
oO alcance da palavra
oO resultado da palavra



A Palavra do Profeta

tem que ser

a Palavra de Deus



“Assim diz o Senhor”
§ “Vai e dize a este povo…” Is 6.9a
§ “Eis que ponho na tua boca as minhas palavras”

Jr 1.9b
§ “… mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer

ouçam, quer deixem de ouvir…” Ez 2.4-7
§ “Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias…”

Os 1.1a
§ “Palavras, que, em visão, vieram a Amós…” Am 

1.1a
§ “Palavra do Senhor que veio a Sofonias…” Sf 1.1a
§ “… Assim diz o Senhor dos Exércitos…” Zc 1.3a
§ “… nenhuma profecia da Escritura provém de 

particular elucidação, porque nunca jamais 
qualquer profecia foi dada por vontade humana; 
entretanto, homens santos falaram da parte de 
Deus, movidos pelo Espírito Santo” 2 Pe 1.20,21



Ezequiel 37.1 a 14
1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito 

ele me levou a um vale cheio de ossos.
2. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que 

era enorme o número de ossos no vale, e que os 
ossos estavam muito secos.

3. Ele me perguntou: "Filho do homem, esses ossos 
poderão tornar a viver? " Eu respondi: "Ó Soberano 
Senhor, só tu o sabes".

4. Então ele me disse: "Profetize a esses ossos e diga-
lhes: ‘Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor!

5. Assim diz o Soberano Senhor a estes ossos: Farei um 
espírito entrar em vocês, e vocês terão vida.

6. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre 
vocês e os cobrirei com pele; porei um espírito em 
vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que 
eu sou o Senhor’ ".

7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E, 
enquanto profetizava, houve um barulho, um som de 
chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso.

8. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de 
carne, e depois de pele, mas não havia espírito 

neles.
9. A seguir ele me disse: "Profetize ao espírito; profetize, 

filho do homem, e diga-lhe: ‘Assim diz o Soberano 
Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó espírito, e 
sopre dentro desses mortos, para que vivam’ ".

10. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito 
entrou neles; eles receberam vida e se puseram de 
pé. Era um exército enorme!

11. Então ele me disse: "Filho do homem, esses ossos são 
toda a nação de Israel. Eles dizem: ‘Nossos ossos se 
secaram e nossa esperança se foi; fomos 
exterminados’.

12. Por isso profetize e diga-lhes: ‘Assim diz o Soberano 
Senhor: Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e 
fazê-los sair; trarei vocês de volta à terra de Israel.

13. E, quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, 
vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor.

14. Porei o meu Espírito em vocês, e vocês viverão, e eu 
os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês 
saberão que eu, o Senhor, falei, e o fiz seus 
companheiros, palavra do Senhor’ ".



Dá pra considerar
a nossa cidade

um vale de ossos
secos?





A Palavra de Deus é a 
Palavra da Vida
“Então ele me disse: "Profetize a esses ossos
e diga-lhes: ‘Ossos secos, ouçam a palavra
do Senhor!
Assim diz o Soberano Senhor a estes ossos: 
Farei um espírito entrar em vocês, e vocês
terão vida.
Porei tendões em vocês e farei aparecer
carne sobre vocês e os cobrirei com pele; 
porei um espírito em vocês, e vocês terão
vida. Então vocês saberão que eu sou o 
Senhor’ "

Ezequiel 37:4-6



O poder transformador da Palavra de Deus

� Em Gênesis 1
� “Sem forma e vazia”

� “E disse Deus”

� “E viu Deus que isso era bom”

� Em João 1
� “Trevas”

� “Aquele que é a Palavra (Verbo) tornou-se carne e viveu entre nós”

� “Vida e luz dos homens. A luz que derrota as trevas”



O poder transformador da Palavra de Deus

8. Mas o que ela diz? "A palavra está perto de você; está em sua boca e em seu coração", isto é, a palavra 
da fé que estamos proclamando:

9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou 
dentre os mortos, será salvo.

10. Pois com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa para salvação.
11. Como diz a Escritura: "Todo o que nele confia jamais será envergonhado".
12. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente 

todos os que o invocam,
13. porque "todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo".
14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? 

E como ouvirão, se não houver quem pregue?
15. E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: "Como são belos os pés dos que anunciam 

boas novas! "
16. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz: "Senhor, quem creu em nossa 

mensagem? "
17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de 

Cristo. 
Romanos 10:8-17



O profeta fala a todos a quem Deus determinar

Diante dos reis

•Samuel e Saul
•Elias e Acabe
•Natã e Davi
•Daniel e 

Nabucodonosor

No templo

•Jeremias, Amós

Na cidade

•Jonas e Nínive



Próxima aula:
A profecia como instrução

oPreleção
oRecursos de linguagem
oRecursos visuais


