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O MINISTERIO

PROFÉTICO

"Porque ninguém pode lançar
outro fundamento, além do que já
está posto, o qual é Jesus Cristo."
(1 Coríntios 3:11)
A restauração apostólica e profética aponta para
Cristo, como diz as escrituras em Efésios 2:20:
“Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e
dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal
pedra da esquina”

ESTAMOS
VIVENDO
DIAS DE
REFORMA E
RESTAURAÇÃO
DO MINISTÉRIO
APOSTÓLICO
E PROFÉTICO
COMO
FUNDAMENTAÇÃO
DA IGREJA.

Em toda movimentação profética na
Bíblia, desde o Antigo Pacto, através
dos profetas, Deus queria comunicar
o Seu coração e a Sua voz aos
povos. O profeta era fundamental
nesta comunicação.

Vemos no livro de Samuel:
O profeta Samuel ungindo o rei
Davi, um dos maiores reis da
história de Israel;
Apontando caminhos, estratégias
e direções aos grandes reis,
como Davi, que por muitas vezes
não se movimentava sem que ouvisse uma palavra de Deus para ir
ou não guerrear contra tal povo.

E sucedeu que, estando o rei
Davi em sua casa, e tendo o
SENHOR lhe dado descanso
de todos os seus inimigos em
redor, disse o rei ao profeta
Natã:
Eis que eu moro em casa de
cedro, e a arca de Deus mora
dentro de cortinas.
E disse Natã ao rei: Vai, e
faze tudo quanto está no teu
coração; porque o Senhor é
contigo.
Porém, sucedeu naquela
mesma noite, que a palavra
do Senhor veio a Natã, dizendo:
Vai, e dize a meu servo Davi:
Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu uma casa para
minha habitação?
(II Samuel 7,1-5)

O ministério profético
sempre existiu e
continuará existindo.

A NATUREZA
DA IGREJA
DE CRISTO É É tempo de
APOSTÓLICA estabelecer uma
cultura profética à
E PROFÉTICA! luz do Novo Pacto!

2
desmistificando
o

PROFÉTICO

OS PROFETAS
E O MINISTÉRIO
PROFÉTICO SÃO
APENAS PARA O
VELHO PACTO?

EXISTE PROFETA
ATUALMENTE
OU TRATA-SE
APENAS DE MAIS
UM TÍTULO PARA
ESSE TEMPO?

E temos, mui firme, a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos,
como a uma luz que alumia em lugar
escuro, até que o dia amanheça, e a
estrela da alva apareça em vossos
corações.
Sabendo primeiramente isto: que nenhuma profecia da Escritura é de particular
interpretação.
Porque a profecia nunca foi produzida
por vontade de homem algum, mas os
homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo.
(1 Pe 1.19-21)

Nunca se viveu dias de
tanta escuridão e trevas,
na Terra.
O inimigo tem trabalhando
arduamente para trazer
ignorância, ausência de luz,
de revelação sobre esta
geração.

O PROPÓSITO
DE DEUS
NA HISTÓRIA,
ERA, EM TUDO,
ABSOLUTAMENTE
TUDO, REVELAR
O FILHO.

Isso não se deteve na história!
Isso não morreu!
Isso não se apagou!

O PROPÓSITO
DE DEUS
SEMPRE
FOI DAR-NOS
A CONHECER
O CRISTO.

Isso não se perdeu porque,
ainda que a religião intentou
centralizar todas as funções
em um único ministério,
é impossível uma
única pessoa deter,
nela mesma, todas as
graças ministeriais.

É IMPOSSÍVEL
UMA ÚNICA
PESSOA DETER
EM SI MESMO
A DIVERSIDADE
E A DINÂMICA
DO REINO DE DEUS,
DO CORPO DE CRISTO
SOBRE A TERRA.

HOJE, O PROFÉTICO
À LUZ DO NOVO PACTO
TEM COMO PROPÓSITO
E CHAMADO EDIFICAR
PESSOAS À ESTATURA
DO VARÃO PERFEITO,
QUE É CRISTO (EF. 4.11)!

A palavra dos profetas, para este tempo,
é ser como uma luz que alumia em lugar
escuro.
A ignorância trata-se da ausência de luz.
A ausência de luz trata-se da falta da revelação de Cristo, a qual prende o
homem em um lugar distante de seu
propósito!
A ausência de luz faz com que haja a
proliferação do que é falso.
Onde há palavra profética, a voz de Deus
não pode deter a manifestação do que é
verdadeiro.
Esta é uma evidência do ministério
profético, estar sempre atuando na Verdade de Cristo e em luz.

3

PERSPECTIVAS
DO MINISTERIO

PROFÉTICO
A LUZ DO
NOVO PACTO

O PROFÉTICO
À LUZ DO
NOVO PACTO
TRABALHA
JUNTO AO
CORPO, NA
EDIFICAÇÃO
DE UMA
IGREJA
CRISTOCÊNTRICA.

?

QUEM PODE PROFETIZAR

E acontecerá nos últimos dias,
diz o Senhor, que derramarei
do meu Espírito sobre toda a carne;
e os vossos filhos e as vossas filhas
profetizarão, os vossos jovens
terão visões, os vossos anciãos
terão sonhos. (Atos 2.17)

Em uma casa
apostólica e profética,
TODOS podem profetizar!

TODOS PODEM PROFETIZAR...

...fluindo a partir da natureza de Cristo!
...sem rituais!
...sem misticismo!

Precisamos ser proféticos por
NATUREZA, não por doutrina ou
tempo de Igreja.
A profecia é um dos aspectos do
mover profético.
O ministério profético pode atuar em
várias esferas, não somente
profetizando.

O QUE É A
PROFECIA NO
NOVO PACTO?
A PROFECIA É
UMA PESSOA:

CRISTO!

A profecia no Novo Pacto deve
nos aproximar da revelação de
quem é Cristo e de quem
somos nEle.
A profecia no Novo Pacto
constrói, edifica o Homem em
sua identidade de filho.
A profecia no Novo Pacto
traz luz e revelação da nossa
condição de filhos.
A profecia desconstrói a ideia de
que o Homem não precisa de
Pai e poder viver apartado
desta condição.

Precisamos entender que
Ele é o princípio e o fim,
o alfa e o ômega, a própria
eternidade, o que era,
é e sempre será!

NO
NOVO
PACTO,

TUDO
APONTA
PARA
ELE!

PROFECIA SIGNIFICA:
PROPHETEIA (GREGO),
“PROCLAMAÇÃO DA MENTE
E VONTADE DE DEUS”.
Embora a raiz signifique predição (pré-dizer),
não é só predição, mas o que não se pode
ser conhecido por meios naturais.
PROFECIA é a proclamação da
vontade de Deus, tanto com referência
ao passado, como ao presente ou ao futuro.

E eu lancei-me a seus pés para o adorar; mas ele disse-me:
Olha não faças tal; sou teu conservo, e de teus irmãos, que têm
o testemunho de Jesus. Adora a Deus; porque o testemunho de
Jesus é o espírito de profecia. (Apocalipse 19:10)
Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre
vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a
Judéia e Samaria, e até os confins da terra. (Atos 1:8)
Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele.
(1 Coríntios 6:17)
Nisto conhecemos que Ele está em nós, pelo Espírito que tem
nos dado. (1 João 3.24)
Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei
de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele
testificará de mim. (João 15:26)
Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em
toda a verdade; porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo
o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir.
Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vo-lo
há de anunciar. (João 16:13,14)
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MOVIMENTAÇÕES

PROFÉTICAS

...No Antigo Pacto, ocorriam
lampejos da presença de um
Deus exterior por meio do
Espírito, que era enviado a
pessoas específicas.
...No Antigo Pacto, eram
tratados os aspectos externos do
homem.
...No Antigo Pacto, nada era
voltado para transformação da
natureza do Homem.
...No Antigo Pacto, a profecia
apontava o Messias.

...No Novo Pacto, profetizamos
por meio da vida de Cristo em
nós.
...No Novo Pacto, profetizamos
de Espírito para espírito.
...No Novo Pacto, profetizamos
com o objetivo de levar o Homem
à plenitude de Cristo (Ef 4:11-13).
...No Novo Pacto, profetizamos
com a função de edificar, exortar
e consolar (1 Co 14:3).

A PALAVRA DE DEUS
É A MAIOR DAS PROFECIAS.
Se profetizar é a proclamação da mente e da vontade de Deus
aos Homens, a Bíblia é a revelação total dos pensamentos
e da vontade de Deus!
A BÍBLIA é a palavra profética completa!
A BÍBLIA é perfeita e suficiente para nos aproximar à revelação
de Deus através do Espírito, o qual já habita em nós!

Toda a Bíblia aponta para a única coisa que move o coração do Pai:

O Filho, o Cristo Ressuscitado.
O Pai revelando o Filho.
O Filho nos dando a conhecer ao Pai.
O Espírito Santo habitando dentro de nós.
O Espírito Santo nos dando a conhecer Cristo.

Toda profecia se torna manipuladora e mística SE Cristo não for
o centro. Nesse caso, seu objetivo é alimentar a alma do Homem
Natural.
Uma casa profética, a qual vive o
profético à luz do Novo Pacto,
gera filhos e ativa a voz de Deus
neles.

TODOS PODEMOS PROFETIZAR!
TODOS PODEMOS OUVIR A DEUS!
NÃO É ALGO EXCLUSIVO DOS PROFETAS!
Precisamos compreender como
nos movimentar de forma
MADURA dentro do Corpo de
Cristo!
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campos
de atuacao do

ministerio
profetico
A LUZ DO
NOVO PACTO

EXISTEM
DOIS ELEMENTOS
IMPORTANTES
QUE SE DEVE
TER PARA
PROFETIZAR:

FÉ
(RM 12.6)
AMOR
(1 CO 13.2, 14.1).

OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
DO MINISTÉRIO PROFÉTICO SÃO:
• ESPÍRITO DE PROFECIA.
• DOM DE PROFECIA.
• MINISTÉRIO/OFÍCIO DE PROFETA.
*Não estamos falando de uma escala ou hierarquia
em relação aos campos de atuação do profético à luz do Novo Pacto.

O ESPÍRITO DE PROFECIA

O Senhor prometeu que derramaria seu Espírito sobre
toda a carne. (Joel 2.28)
E eu lancei-me a seus pés
para o adorar; mas ele disse-me: Olha não faças tal;
sou teu conservo, e de teus
irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a
Deus; porque o testemunho
de Jesus é o espírito de profecia. (Apocalipse 19.10)
Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do
Pai vos hei de enviar, aquele
Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de
mim. (João 15:26)

O ESPÍRITO DE PROFECIA

Cristo é o Espírito da profecia, ou seja,
NÃO existe profecia fora de Cristo!
Toda movimentação profética, no Velho
Pacto, acontecia através da visitação do
Espírito de Cristo.
Toda movimentação profética, no Novo
Pacto, acontece através de Cristo.
Há uma diferença entre essas duas
movimentações: no Velho Pacto,
acontecia externamente, já, hoje,
Ele se move de dentro para fora!

O ESPÍRITO DE PROFECIA

O Espírito de Profecia é o próprio
Cristo revelado através do
Espírito Santo.
Neste campo de atuação,
todos podem profetizar!
Entretanto, profetizar ocasionalmente
não converte alguém em um profeta
de ofício!

DOM DE PROFECIA

DOM SIGNIFICA “DÁDIVA”,
“PRESENTE”.
Dom de Profecia é uma das nove manifestações
do Espírito Santo depositado sobre algumas pessoas,
conforme Ele deseja, assim como o dom de cura,
dom de línguas, dom de interpretação de línguas.
(1 Coríntios 12:4-11)

DOM DE PROFECIA

PRESENTE DE DEUS É RESIDENTE
E PERMANENTE (ROMANOS 11:29).
Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis!
A palavra profética é congregacional, ou seja,
para edificação da igreja (1 Co 14.4).

CARACTERÍSTICAS
DO DOM DE PROFECIA:
- É para edificação, exortação e consolação (1 Co. 14:3).
Esse é um padrão geral para todas as profecias.
- É um dom que reside no crente e se manifesta de
acordo com a medida da fé, fundamentada na
dependência do Espírito Santo.

OFÍCIO DE PROFETA

É UM CHAMADO!

É UMA
MISSÃO!
É UM
SERVIÇO!

UM DOS
5 MINISTÉRIOS
DADOS POR
CRISTO (EF 4.11)!

É UM COMISSIONAMENTO!

É UMA FUNÇÃO!

OFÍCIO DE PROFETA

TRABALHA EM
CONJUNTO COM
OS DEMAIS
MINISTÉRIOS PARA
APERFEIÇOAMENTO
DOS SANTOS,
PREPARANDO-OS
PARA A OBRA
DO MINISTÉRIO

NÃO É
FRUTO
DE
PLEITO!

É FRUTO DE
RECONHECIMENTO
DAS MANIFESTAÇÕES
PROFÉTICAS!

É UM
DOM DE
GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO
NO CORPO!

NÃO É UMA
ESCALA
HIERÁRQUICA!

TRABALHA PARA
EDIFICAÇÃO DO
CORPO ATÉ QUE
ALCANCEMOS A
UNIDADE DA FÉ
E DO CONHECIMENTO
DE CRISTO, E QUE
CHEGUEMOS À
MATURIDADE,
ATINGINDO A MEDIDA
DA PLENITUDE
DE CRISTO

O Ofício do Profeta é uma posição de
autoridade dada e escolhida por Deus.
Não é selecionada pelo Homem.
É um dos dons que trazem fundamentos no
Reino, no qual Jesus é a Pedra Angular.

O QUE É UM
PROFETA OU
O MINISTÉRIO
DE UM PROFETA

?

Embora, o ofício não seja escolhido pelo
Homem, o Senhor usará o Homem para
posicionar e reconhecer o profeta no tempo
determinado (1 Corintios 12:28;
Efésios 4:11-13,16).
Um profeta atua em uma esfera de
ministério maior daquele que opera no
Espírito de Profecia e no dom de profecia.
O profeta recebe um dom
que é permanente.
O mesmo atua na esfera governamental,
trazendo fundamento, revelação, correção,
auxílio e conselho (Lucas 12:48).

