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2º Trimestre de 2018
Tema: Profetas Menores

MENSAGEIROS DE DEUS

CONHECENDO ALGUNS TÍTULOS DOS PROFETAS
Profeta deriva do hebraico nãbhi que
significa alguém que é chamado ou alguém
que chama, o que se encaixa bem a função do
profeta.
Os profetas, como já definido, eram
pessoas que tinham a função de representar
Deus perante os homens, porém muitos
destes profetas receberam outros adjetivos
que demonstrava o grau de intimidade destes
homens para com o Senhor.
Os profetas, assim como Moisés foram
chamados de “homens de Deus”
“Esta, porém, é a bênção com que Moisés,
homem de Deus, abençoou os filhos de Israel
antes da sua morte”, Dt 33.1.
“E veio um homem de Deus a Eli, e disselhe: Assim diz o Senhor: Não me manifestei,
na verdade, à casa de teu pai, estando eles
ainda no Egito, na casa de Faraó?”, 1Sm 2.27.
Os profetas também eram reconhecidos
como “santo homem de Deus”.
“E ela disse a seu marido: eis que tenho
observado que este que passa sempre por nós
é um santo homem de Deus”, 2Rs 4.9.
A Bíblia revela também os profetas com o
nome de “servos”.
“E o Senhor protestou a Israel e a Judá,
pelo ministério de todos os profetas e de
todos os videntes, dizendo: Convertei-vos de
vossos maus caminhos, e guardai os meus
mandamentos e os meus estatutos, conforme
toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu
vos enviei pelo ministério de meus servos, os
profetas”, 2Rs17.13.

“Então o Senhor falou pelo ministério dos
seus servos, os profetas (...)”, 2Rs 21.10.
“Os quais mandaste pelo ministério dos
teus servos, os profetas, dizendo: A terra em
que entrar para possuir, terra imunda é pelas
imundícias dos seus povos, pelas abominações
com que, na sua corrupção, a encheram, de
uma extremidade à outra”, Ed 9.11.
“Moisés, meu servo, é morto; levanta-te,
pois, agora, passa este Jordão, tu e todo
este povo, à terra que eu dou aos filhos de
Israel”, Js 1.2.
“E não demos ouvidos a teus servos, os
profetas, que em teu nome falaram aos
nossos reis, nossos príncipes e nossos pais,
como também a todo povo da terra”, Dn 9.6.
“E não obedecemos à voz do Senhor,
nosso Deus, para andarmos nas suas leis,
que nos deu pela mão de seus servos, os
profetas”, Dn 9.10.
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