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O DOM DE PROFECIA 
 

“Segui o amor, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que 
profetizeis.” (I Co 14:1) 
 
 

PARTE 1 
 

Por Dick Mills 
 

 
Nenhum dom liga os crentes do Velho Testamento aos crentes do Novo mais que o 

dom de profecia. Nenhum dom liga o cristianismo do primeiro século ao cristianismo do 
século vinte mais que o dom de profecia. Este dom tem se manifestado em ambos os 
testamentos e no princípio e fim desta presente era da igreja. 
 

A própria palavra profecia tem uma etimologia interessante. É uma combinação de 
pro (de antemão, antes do tempo) e phetes (falar no lugar de outrem). Nossa palavra 
profecia é definida como falar de antemão em favor de outrem como mensageiro ou porta-
voz. 
 

No Novo Testamento grego, a palavra profecia é prophetesia, e significa um discurso 
que emana de divina inspiração. No léxico de Bullinger, a profecia é definida assim: “Dar 
pronunciamentos inspirados pelo Espírito de Deus, referentes ao passado, presente ou 
futuro. A característica principal não é predizer, mas revelar a vontade de Deus.” De acordo 
com Coneybeare, “aqueles que profetizam podem preanunciar eventos futuros, mas 
principalmente manifestam a vontade de Deus para o homem”. 
 

No Velho Testamento, o requisito era a veracidade. No Novo Testamento, a profecia é 
julgada de acordo com seu conteúdo e resultados. A prova neo-testamentária de uma 
genuína profecia é a proclamação clara e verdadeira do senhorio de Jesus (Ap 19:10) e a 
edificação, exortação e consolação dos crentes (I Co 14:3). 
 

Provavelmente as diferenças principais entre profecia no sentido clássico pentecostal 
e no sentido carismático são a duração da mensagem e a hora de entregar. Nas cenas 
pentecostais tradicionais, a profecia pode ser dada durante o período de cânticos, durante 
as orações, depois de números especiais, durante ou depois da mensagem, durante o 
apelo. Nos círculos carismáticos tem surgido uma nova forma profética. A maioria da 
profecia ocorre durante o período se silêncio depois do louvor e do cântico no Espírito. 
 

A renovação carismática, que iniciou-se por volta de 1960, introduziu 
pronunciamentos proféticos mais curtos, feitos por um número muito maior de crente do que 
antes. 1 Pedro 4:11 diz: “Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus”. É 
interessante que a palavra grega é traduzida por oráculo é logion, uma palavra curta ou 
diminutiva. O léxito de Thayer define logion assim: “Uma palavra pequena ou 
pronunciamento curto, sem dúvida porque os oráculos normalmente eram curtos”. 
 

Isto significa que os pentecostais estão errados em entregar profecias compridas? E 
os carismáticos estão errados em dar pronunciamentos mais curtos? Nenhum dos dois está 
errado! Creio que o Espírito Santo é mais relevante e contemporâneo na nossa sociedade 
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do que nós. Creio que precisamos literalmente correr para acompanhar a obra do Espírito 
Santo no mundo hoje. 
 

Uma das coisas mais salientes para mim ao pesquisar esse assunto é a variedade de 
formas pelas quais Deus manifesta seus dons na igreja em todo o mundo. Tenho visto os 
dons vocais em operação através do mundo inteiro e tive o privilegio de entrevistar muitos 
líderes carismáticos a respeito do dom de profecia. O Espírito Santo manifesta a profecia em 
diversas estruturas de igreja e culto. É como se a personalidade do Espírito Santo fosse 
capaz de se ajustar aos costumes, preferência e circunstâncias locais. 
 

Kevin Ranaghan da comunidade católica de Notre Dame diz que lá há 
aproximadamente vinte pessoas reconhecidas no exercício dos dons vocais. São pessoas 
provadas e confirmadas nos pronunciamentos vocais. Uma pessoa lidera o grupo, e se 
durante o louvor alguém quiser entregar uma palavra, ele consulta com o líder para receber 
direção. Qualquer pessoa na congregação que tiver uma mensagem válida, tem liberdade 
de participar se consultar antes o líder do grupo para receber autorização. Acho que isto é 
uma maneira muito eficiente, ordenada e prática de funcionar. O grupo responsável pelos 
dons vocais é flexível e pode profetizar nas reuniões em casas, nas reuniões da 
comunidade, nos salões da paróquia, catedrais e estádios. (Nas reuniões maiores, o grupo é 
aumentado para incluir aproximadamente quarenta pessoas.) 
 

Jack Hayford, pastor da “Igreja no Caminho”, em Van Nuys, Califórnia, EUA, dá um 
período de interação durante a adoração. Os crentes ministram uns aos outros, ficam 
conhecendo uns aos outros, compartilham experiências. Se alguém receber uma profecia, 
consulta com os presbíteros ou com Hayford. O pastor ou os presbíteros, de acordo com a 
mente do Senhor, encorajam a pessoa para falar ou então para esperar. Recentemente uma 
irmã recebeu uma mensagem genuína, porém Hayford não sentiu que o tempo era oportuno. 
Pediu-lhe para esperar, e ela graciosamente consentiu. Algumas semanas depois, no meio 
da reunião, ele parou e convidou a irmã para vir à frente e entregar sua profecia. Encaixou 
perfeitamente no conteúdo e espírito geral da reunião. O tempo era certo e todos foram 
abençoados e edificados. 
 

Chuck Smith, da Capela Calvário em Costa Mesa, Califórnia, tem um ministério 
acentuado de ensino. Suas mensagens revelam uma pesquisa e preparação minuciosas. 
Chuck relatou-me que em muitas ocasiões, apesar de toda pesquisa e preparação, divinas 
explosões de bênçãos no Espírito Santo o elevam acima do nível de ensino e o fazem 
pronunciar frases e parágrafos inspirados. Ele crê que essa é uma forma de profecia. Ele dá 
também uma bênção espontânea no final da reunião que é uma espécie de profecia ao 
povo. Embora pronunciamentos da congregação não sejam encorajados, a Capela Calvário 
tem reuniões especiais onde estes dons operam. 
 

E como fazer com profecia nas igrejas que pertencem a denominações tradicionais 
que ainda não endossaram abertamente a renovação carismática? Creio que há 
necessidade de muita sabedoria e paciência. Há exceções, mas creio que o pastor 
denominacional precisa dirigir a reunião tal forma que qualquer pessoa na denominação 
possa se ambientar nela. 
 

Na Igreja Luterana Trinitariana de San Pedro, Califórnia, Larry Christenson dirige uma 
reunião no domingo de manhã, na qual todos os luteranos podem se sentir bem. No 
domingo à noite, uma outra capela, há uma reunião informal onde há exercício dos dons 
carismáticos. Não existe tensão entre a liturgia costumeira e a adoração informal. 
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Alguns tradutores com preconceitos contra a renovação carismática atual substituem a 
palavra pregação no lugar de profecia. Outros traduzem a palavra pregação, crendo 
sinceramente que o pregador de hoje corresponde ao profeta do primeiro século. 
 

O dom de profecia sempre esteve na igreja, tanto em períodos de avivamento, quanto 
nas pressões da perseguição. A profecia está ligada a Tertuliano, aos montanistas, aos 
perseguidos Valdenses, aos albigenses, aos “pequenos profetas de Cevennes”, aos 
Quakers, a acontecimentos durante o avivamento metodista, ao movimento “Irvingista”, às 
igrejas pentecostais modernas, e agora, tanto aos carismáticos católicos, quanto aos 
protestantes. 
 

Uma pregação pode ser tão inspirada que a unção do Espírito sobre o mensageiro 
seja equivalente à profecia. Ao mesmo tempo que não substituímos a palavra pregação por 
profecia, a própria pregação dá oportunidade para fluir espontâneo do Espírito Santo em 
profecia. Homens inspirados podem proclamar ousadamente à vontade de Deus de tal forma 
que as palavras sejam equivalentes ao “assim diz o Senhor” daqueles que profetizam. 
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PARTE 2 
 

Por Gerald Rowlands 
 
 
 

I – O QUE É PROFECIA? 
 

A – Uma Breve definição. 
 

O significa da palavra grega propheteia, traduzida no Novo Testamento por profecia, é 
um pronunciamento divinamente inspirado. Profecia não é tão sobrenatural quanto línguas, 
só que é um pronunciamento sobrenatural numa língua conhecida. É uma manifestação do 
Espírito de Deus, não da mente humana. 
 

Na sua forma mais simples (isto é, sem a operação de outro dom em conjunto com 
ele), todos que são batizados no Espírito Santo podem exercer o dom de profecia: “Porque 
todos podereis profetizar, um após outro” (1 Co 14:31). 
 

A importância desse dom é enfatizada pelo destaque que recebe nos capítulos que 
tratam dos dons espirituais. Por exemplo, é mencionado vinde e duas vezes nos capítulos 
11 e 14 de 1 Coríntios. 
 

B – O dom é diferente do ofício. 
 

As Escrituras revelam diferenças claras entre o ofício do profeta e o dom de profecia. 
A ordem do Novo Testamento é diferente da ordem do Velho Testamento. O profeta do 
Velho Testamento é tão diferente do profeta do Novo Testamento quanto o sacerdote do 
Velho diferente do sacerdote do Novo. No Velho Testamento, somente alguns homens eram 
escolhidos por Deus para serem sacerdotes, mas no Novo Testamento todos nós somos reis 
e sacerdotes para o nosso Deus (1 Pe 2:9). Semelhantemente, no Velho somente alguns 
eram escolhidos e designados a profetizarem, mas no Novo, Paulo diz: “Todos podereis 
profetizar” (1 Co 14:31). 
 

Há, entretanto, um ofício neo-testamentário de profeta que é diferente do dom de 
profecia. Embora ambos sejam denominados dons, um é dom de Cristo para a igreja (Ef 4:8-
12), enquanto o outro é dom do Espírito Santo para um membro individual do corpo (1 Co 
12:10). Em Efésios 4, Cristo concedeu uns (subentende-se: para serem) profetas, mas em 1 
Co 14:31, todos podem profetizar. 
 

Podemos ver essa mesma distinção em Atos 21:8-22. Filipe tinha quatro filhas “que 
profetizavam” (o dom), mas Ágabo era um profeta (o ofício). Usar o dom de profecia não 
torna a pessoa um profeta, mas quem tem o ofício evidentemente usa o dom. 
C – Quatro provas de um genuíno profeta (o ofício). 
 

1 – Cristo os estabeleceu na igreja (o corpo), o Novo Testamento não dá base para a 
operação de profetas independentes que sejam inaceitáveis aos demais crentes cheios do 
Espírito Santo. O profeta é parte da igreja e responsável a ela. 
 

2 – Outros profetas reconhecidos haverão de endossar o seu ministério. 
 

3 – Suas predições se cumprirão. 
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4 – Seu ministério estará associado à fundação de igrejas, e ao equipamento dos 

santos para o ministério, etc. 
 

II – O QUE A PROFECIA NÃO É; ALGUNS DESENTENDIMENTOS A RESPEITO 
DA PROFECIA 
 

A – Profecia não deve ser confundida com pregação. 
 

Muitos insistem hoje que profecia na Bíblia se refere à pregação. Isto destitui o dom 
do seu caráter sobrenatural. Pregação e ensinamento geralmente são resultados de 
meditação e oração na Palavra de Deus, em conjunto com diligente preparação. Em 
contraste, profecia é freqüentemente espontânea e não foi preparada de antemão pela 
pessoa que entrega a mensagem. 
 

Uma mensagem profética é dada sob a inspiração imediata e direta do Espírito Santo. 
Numa pregação ungida, a menta natural é assistida e inspirada pelo Espírito Santo. Numa 
verdadeira profecia, a mente do Espírito está falando através dos órgãos vocais do homem. 
Entretanto, no decorrer de uma pregação ungida, o dom de profecia pode também opera. 
 

B – Profecia não é para direção pessoal. 
 

1 Coríntios 14:3 diz: “O que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e 
consolando”. Não há nenhuma razão para crer que a característica destacada da profecia é 
procurar dirigir o futuro pessoal de alguém, se nos basearmos neste versículo. Não é 
conveniente, então, que você procure uma outra pessoa para lhe dar direção pessoal 
através dos dons do Espírito. Peça a Deus e ele dará sabedoria a você (Tg 1:5); depois, use 
seu próprio juízo santificado e seu conhecimento da Palavra de Deus. 
 

Mesmo o profeta neo-testamentário não procurava fazer o povo obedecê-lo ou seguir 
as suas direções. Ele deixava as conclusões e a iniciativa para o juízo daqueles que ouviam 
as suas mensagens. Numa ocasião um profeta predisse uma seca (At 11:28), mas não 
ofereceu nenhum conselho ou direção sobre o que deveria ser feito. Numa outra ocasião, 
um profeta predisse a prisão de Paulo em Jerusalém (At 21:10-14), e embora Paulo 
aparentemente não tivesse duvidado da verdade dessa predição, ele foi para Jerusalém 
assim mesmo, contrariando até os desejos expressos dos outros discípulos. Direção pessoal 
deve ser encarada como uma confirmação daquilo que Deus já lhe mostrou; se não houver 
nenhuma testificação divina no seu próprio espírito, então qualquer direção pessoal 
oferecida deve ser rejeitada. 
 

III – O ENSINAMENTO DAS ESCRITURAS SOBRE O DOM DE PROFECIA 
 

A – A profecia fornece um tríplice ministério para a igreja (1 Co 14:3). 
 

1 – Oikidome, ou edificação, é uma combinação de duas palavras gregas: Oikos 
(casa), e dome (uma forma da palavra grega que significa construir). Portanto a primeira 
parte deste tríplice ministério é ajudar a edificar a casa do Senhor (a igreja). O uso desta 
palavra indica que a profecia contribui para o crescimento espiritual. A função deste, como 
todos os dons espirituais, é distinta da Palavra escrita, e ao mesmo tempo complementar a 
ela. 
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2 – Parakleesis, traduzida por exortação, significa chamar para perto. Seu uso aqui 
tem o sentido de discurso persuasivo, um pronunciamento comovente, uma palestra 
instrutiva, admoestadora, consoladora, ou poderosa. A exortação estimula os crentes a 
atingirem as alturas do tema profético. É significativo também que a palavra Consolador 
referindo-se ao Espírito Santo, é parakleetos, baseado no mesmo verbo que parakleesis. 
 

3 – Paramuthia, traduzida por consolação, significa falar bondosamente ou de forma 
suave a alguém. A profecia deve ter nela um elemento que procurava suavizar e pacificar, 
falando de forma persuasiva e com ternura. 
 

4 – Profecia é geralmente uma combinação de todas as três funções expressas em 
uma só mensagem. 
 

A igreja hoje necessita desesperadamente de profecia divinamente concedida e 
corretamente controlada. Em conjunto com a pregação ungida da Palavra, ela 
provavelmente fará mais que qualquer outra coisa para trazer a bênção e o poder do 
avivamento à igreja. 
 

B – A profecia convence os indoutos (os incrédulos ou não instruídos) (1 Co 
14:24,25). 
 

Os indoutos são aqueles que desconhecem a verdade, o ensinamento ou a adoração 
igreja. Através da operação da profecia o indouto: 
 

1 – Será convencido por todos. 
2 – Será julgado por todos. 
3 – Terá os segredos do coração manifestos. 
4 – Prostar-se-á diante de Deus e entregar-se-á em humildade. 
5 – Adorará a Deus. 
6 – Reconhecerá que Deus está de fato no meio de vós. 

 
C – A pessoa que exerce este dom é responsável pelo seu uso ou abuso (1 Co 

14:32). 
 

A profecia não é um pronunciamento incontrolável. Ao contrário, funciona 
corretamente sob a autoridade do instrumento humano. A pessoa, e não Deus, é 
responsável por qualquer abuso desordenado deste dom. Toda profecia é suspeita se não 
for provada e aprovada por profetas reconhecidos; do contrário nem haveria necessidade de 
submetê-la à prova (1 Ts 5:21). Algumas pessoas profetizam na primeira pessoa (“Eu, o 
Senhor, falo convosco), inconscientemente querendo transferir a responsabilidade da 
mensagem, na sua totalidade, para Deus. Convém evitar essa forma de profetizar, visto que 
a profecia, assim como todos os dons, deve ser encarada como uma cooperação entre Deus 
e o profeta, porém sob o controle do profeta. 
 

D – A profecia deve ser exercitada pela fé (Rm 12:6). 
 

Isso não significa profetizar pela fé; é operar no dom de profecia pela fé. Se Satanás 
puder destruir a sua fé, ele destruirá o seu exercício do dom. Exige maior fé para profetizar 
do que para falar em línguas, porque a profecia é compreendida imediatamente pela 
congregação, enquanto as línguas só são compreendidas quando são interpretadas. 
 

E – A profecia deve ser julgada (1 Co 14:29). 
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Às vezes o discernimento de espíritos entra em funcionamento nesta hora. Há três 

possíveis fontes de inspiração de uma profecia: 
 

1 – O Espírito Santo. 
 

2 – Os espíritos maus, enganadores. Isaías 8:19,20 fala de pessoas através das quais 
espíritos de adivinhação se manifestam. Em Atos 16:17 lemos a respeito de um espírito 
imundo que falava através de uma moça. As suas palavras provavelmente seriam aceitas 
como uma profecia verdadeira, se Paulo não tivesse discernido o espírito maligno na sua 
origem (veja também Mc 5:1-9). 
 

3 – O espírito humano. Uma pessoa pode profetizar do seu próprio coração ou deixar 
suas próprias idéias, pensamentos pessoais, ou opiniões influenciarem suas mensagens 
proféticas. Em Jeremias 23:16 lemos a respeito de profetas que profetizam dos seus 
próprios corações. “Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor.” 
Veja também Ezequiel 13:2,3. A manifestação espiritual de discernimento de espíritos nos 
capacitará a julgar a fonte das mensagens proféticas. 
 

Há várias qualidades que sempre caracterizarão uma verdadeira mensagem profética. 
 

a. Edificará, exortará e consolará a igreja. 
b. Não entrará em contradição com a Palavra escrita. 
c. Exaltará o Senhor Jesus Cristo. 
d. Não quebrará o espírito da reunião na qual é entregue embora possa mudar o rumo 

dela. 
e. Será aceitável à maioria dos crentes batizados no Espírito que estiverem presentes 

na reunião. 
f. Há também a prova mencionada em Mateus 7:16 (“Pelos seus frutos os 

conhecereis”). É aconselhável rejeitar qualquer assim chamada “profecia” dada por 
alguém cuja vida está sendo um opróbrio à causa de Cristo. 

 
F – A profecia não deve ser desprezada (1 Ts 5:19-21). 

 
Os problemas que podem surgir de quando em quando, em relação a qualquer das 

manifestações sobrenaturais na igreja, não constituem motivo de apagar o Espírito ou 
desprezar suas manifestações. Nem o fato dos dons serem exercitados por pessoas nas 
quais os crentes não têm plena confiança serve de base para se rejeitar toda profecia. 
 

1 – É contrário às Escrituras negar a realidade destes dons. 
 

2 – É desobediência não permitir que os dons se manifestem. 
 

3 – É covardia deixar de controlar as manifestações, por causa de amor. 
 

De acordo com At 2:16-18, a profecia teria um papel destacado e vital no 
derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. 
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PARTE 3 
 

Por R. Edward Miller 
 
 

Tenho encontrado um crescente interessa na maravilhosa e poderosa operação de 
um dos dons de Espírito – o dom de profecia – aquele extático pronunciamento do espírito 
através da mente e dos lábios de um homem ou de uma mulher. Creio que um breve estudo 
através de perguntas e respostas seria benéfico e oportuno. 
 

A profecia é um dom perfeito? 
 

1 Coríntios 13:9,10 ensina: “Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos”. 
A Palavra ensina que a profecia é imperfeita e “em parte”. Em 1 Tessalonicenses 5:20,21, 
diz: “Não desprezeis profecias; julgai todas as cousas, retende o que é bom”. Não desprezar 
profecias é uma ordem direta. Entretanto, as palavras seguintes: “Retende o que é bom” 
indicam claramente que algumas profecias não serão boas, e não deverão ser retidas. Não 
devemos reconhecer os canais imperfeitos através dos quais a palavra nos é transmitida. A 
profecia, portanto, precisa ser cuidadosamente provada e julgada antes de ser aceita como 
digna de confiança ou uma verdadeira palavra do Espírito de Deus. 
 

Há algumas áreas relativamente seguras na profecia? 
 

1 Coríntios 14:3 declara: “Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando 
e consolando”. Estas são as três áreas comuns da profecia nas quais o iniciante pode 
exercer seu dom com toda a humildade e sem temor, contudo em santa reverência: edificar, 
exortar e consolar. 
 

É necessário aprender a profetizar? 
 

1 Coríntios 14:31 diz: “Porque todos podeis profetizar, uma após outro, para todos 
aprenderem...” Obviamente há algo para se aprender. É razoável que no processo de 
aprendizagem a pessoa cometa alguns erros. Estes erros não precisam ser pedras de 
tropeço a qualquer pessoas que quiser seguir o Senhor em humildade e sinceridade. O 
iniciante deve permanecer dentro das áreas de edificação (edificar o ouvinte em fé, em 
amor, e no Espírito Santo); de exortação (estimular o ouvinte a prosseguir para o alvo com 
maior amor e atividade espiritual); e de consolação (trazendo conforto e consolo aos 
cansados, aflitos e feridos). 
 

Deus pode enviar uma profecia de condenação? 
 

João 3:17 ensina que “Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o 
mundo”. Romanos 8:1 declara: “Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão 
em Cristo Jesus”. Quando vier condenação no lugar de consolação, deve ser rejeitada. 
Romanos 8:34 tem a pergunta que responde a si mesma: “Quem os condenará? É Cristo 
Jesus quem morreu”. Ele carregou toda nossa condenação na cruz. Portanto, a profecia de 
condenação nunca pode ser obra do Espírito Santo. O Espírito pode repreender, exortar, e 
admoestar, contudo ele o faz com grande ternura, sempre induzindo a pessoa ao 
arrependimento com amor, mostrando a todo tempo o caminho para se sair do problema. 
Ele nunca abandona alguém numa profunda fossa de depressão e condenação, sem a 
misericórdia e esperança que possam erguê-lo novamente para a benignidade do seu terno 
perdão. Tais profecias condenatórias, que geralmente são dadas asperamente e arrasam o 
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ouvinte, devem ser reconhecidas como tendo origem em outro espírito e não no espírito de 
Cristo. 

 
Todas as profecias dadas por cristãos batizados no Espírito são inspiradas pelo 

Espírito? 
 

As Escrituras ensinam claramente que a profecia pode ser gerada por uma de três 
fontes: o espírito humano (falar do seu próprio coração), Ez 13:2,3; um espírito mentiroso do 
maligno, 2 Cr 18:21; ou o verdadeiro espírito de profecia do alto, gerado pelo Espírito Santo. 
A profecia pode ser mistura dessas três fontes. Temos o exemplo clássico do apóstolo 
Pedro falando a inspirada palavra de conhecimento quando disse: “Tu és o Cristo, o Filho do 
Deus vivo”. Jesus testificou que carne e sangue não lha tinham revelado, mas o Pai. A fonte 
desse pronunciamento era o Pai. Porém, poucos minutos depois Jesus virou-se e 
repreendeu Satanás falando através dos lábios do mesmo apóstolo. Jesus estava 
mostrando com que facilidade e rapidez o espírito errado pode falar através dos lábios de 
alguém que ama o Senhor, sem que a própria pessoa perceba. As palavras de Pedro 
pareciam muito bondosas a ouvidos não experimentados. Jesus percebeu seu desígnios 
mortífero de incitar nele a pena de si mesmo. 
 

Quais são as áreas da profecia nas quais devemos ser mais cautelosos? 
 

Há mais três áreas proféticas que são mais propensas ao engano, e nas quais 
devemos ter mais cautela por causa da sua própria natureza. Essas três áreas são: 1 – 
“Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração” (1 Co 14:25), uma operação da palavra 
do conhecimento; 2 – Predizer acontecimentos futuros, uma operação da palavra do 
conhecimento; 3 – Direção, uma operação da palavra da sabedoria. 
 

Já que “direção” errada pode causar mais dano nas vidas dos filhos de Deus que 
qualquer outra forma de profecia, é a área na qual os espíritos errados preferem operar. 1 
Samuel 10:1-10 mostra claramente a operação nessas três áreas proféticas. Primeiro 
Samuel revelou o segredo do coração de Saul – que ele procurava as jumentas extraviadas. 
Depois entregou uma palavra de predição – três sinais que logo sucederiam. Saul 
encontraria dois homens que lhe diriam: “Acharam-se as jumentas”. Em seguida, encontraria 
três homens com três cabritos, três bolos de pão e um odre de vinho. Dariam-lhe dois pães. 
Finalmente Saul encontraria um grupo de profetas descendo do alto com saltérios, 
tambores, flautas e harpas, profetizando. O Espírito do Senhor viria sobre Saul e ele também 
profetizaria. Todos os sinais cumpriram-se. Em terceiro lugar, veio a obediência à direção 
que Samuel lhe deu: “Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a 
ti... sete dias esperarás”. Infelizmente, apesar dos sinais, Saul desobedeceu a direção, e foi 
rejeitado do reino (1 Sm 13:8-14). 
 

Existe uma aplicação errada da profecia? 
 

Muitas vidas têm sido prejudicadas e confundidas pela aplicação errada da profecia; 
entretanto, a Palavra nos diz claramente: “Não desprezeis profecias” (1 Ts 5:20). Cabe a nós 
encontrar a maneira certa para galgar esta gloriosa montanha. Tenho presenciado os mais 
estupendos benefícios operados através do precioso dom de profecia. Não é de se admirar 
que o inimigo queira enganar através de pronunciamentos falsificados para fazer cair na 
infâmia essa bela operação de Deus. 
 

Qual a reação correta à profecia pessoal? 
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Se uma profecia dirigida a você pessoalmente desvenda um futuro ministério de 
grande importância, fazendo inchar seu ego, então há algo errado no seu coração. Há 
orgulho ali, e “a soberba precede a ruína”. Devemos recorrer ao Senhor para recebermos 
libertação. Porém, quando uma profecia pessoal, mesmo desvendando um futuro ministério 
de grande importância, faz-nos cair aos pés do Senhor em grande humildade, essa profecia 
pode ser um auxílio e uma bênção. Quando o Senhor deu uma palavra profética para Saulo 
no caminho de Damasco, ele jejuou e orou durante três dias (At 26:15-18). O estado de 
humildade de coração é sempre o estado de maior segurança. Satanás disse: “Eu subirei” 
(Is 14:13,14). A direção que Satanás toma é sempre para cima. Jesus desceu primeiro (ef 
4:9); por isso seu Pai o exaltou. Jesus sempre desceu (Fp 2:7,8). “Tomai sobre vós o meu 
jugo, e aprendei de mim”, disse ele, “porque sou manso e humilde de coração” (Mt 11:29). 
Nem o leão nem os seus filhotes jamais andaram por esse caminho (Jó 28:8). 
 

Nas decisões importantes deve-se agir sobre a palavra profética de uma só pessoa? 
 

“Por boca de duas ou três testemunhas toda questão será decidida” (2 Co 13:1). A lei 
da confirmação é uma condição essencial para se julgar e provar uma palavra profética. 
Deus está sempre disposto a confirmar a sua palavra, até mesmo com sinais e maravilhas. 
Nenhuma palavra importante, especialmente que trata de uma direção que possa afetar a 
nossa vida, deve ser aceita sem que haja plena confirmação por outros que não tenham 
ouvido antes, pelas Escrituras, ou por alguma palavra de confirmação de parte de Deus. 
“Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado” (At 13:2) 
implica que houve uma palavra anterior a esta. 
 

A palavra profética deve ser julgada? 
 

A palavra profética deve ser submetida ao julgamento daqueles que estão 
estabelecidos como profetas e homens de Deus. Somos solenemente advertidos: “Amados, 
não deis crédito a qualquer espírito: antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque 
muito falsos profetas têm saído pelo mundo fora” (1 Jo 4:1). A Escritura diz: “Tratando-se de 
profetas, falem apenas dois ou três, e os outros julguem” (1 Co 14:29). É razoável concluir 
que quem não tem ou não exercita o dom profético está desqualificado para julgar profecias, 
a não ser na base das provas já mencionadas, e na Palavra escrita. Entretanto, o espírito do 
pronunciamento dever ser deixado para o julgamento de homens qualificados no campo da 
profecia. 
 

Que acontece se alguém não permite que sua profecia seja julgada? 
 

É sempre um sinal de advertência se alguém não admite que sua palavra, revelação, 
profecia ou pronunciamento sejam julgados e postos à prova da confirmação pela Palavra 
escrita. É melhor rejeitá-lo imediatamente, pois se for contrário à Palavra de Deus, mesmo 
que pareça ser uma profecia muito boa, e o êxtase do momento seja maravilhoso, poderá 
ser muito perigoso e prejudicial. O verdadeiro homem de Deus acolhe com alegria o 
julgamento. O Espírito de Cristo que nele está o torna “tratável” e sempre disposto a 
reconhecer que é imperfeito na sua carne, e que não é de forma alguma infalível. Na melhor, 
conhecemos “em partes” e profetizamos “em partes”. 
 

Em conclusão. 
 

Não desprezemos nem nos afastemos dessa tremenda operação do Espírito de Deus, 
mas sejamos sábios como as serpentes. Não entremos em controvérsia nem discussões, 
contudo não recebamos nenhuma das palavras pronunciadas como a infalível palavra de 
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Deus sem a devida confirmação. Não permita que ninguém exerça autoridade sobre sua 
vida por dizer: “Meu servo, assim diz o Senhor”. Se Deus tiver falado, então está falado; eu 
não preciso lutar para prová-lo. E se Deus não tiver falado, posso dizer quantas vezes eu 
quiser: “Assim diz o Senhor”; não vou de forma alguma obrigá-lo a dizer o que estou 
tentando provar que ele disse. 
 
Portanto, irmãos, sejamos sábios, humildes e procuremos glorificar nosso Deus, não 
desprezando profecias, nem nos afastando delas. Deleitemo-nos nas suas poderosas 
bênçãos em toda a sabedoria do Espírito Santo. Em grande humildade de mente, “deixemo-
nos levar para o que é perfeito”. 
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Parte IV 
 

Por Bob Mumford 
 

 
Durante alguns anos tem-se notado um interesse crescente na profecia neo-

testamentária, acompanhado naturalmente pela necessidade de ensinamento prático sobre 
o seu funcionamento. Na minha experiência, tenho descoberto que Deus verdadeiramente 
desejar usar o seu povo em profecia, se tão-somente este alcançar um firme entendimento 
do que a profecia é, e como ela funciona. 
 

A fim de procurar tal entendimento desde dom do Espírito, começaremos examinando 
1 Coríntios 12:4-10: "Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há 
diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas 
o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada 
um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da 
sabedoria; e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento; a outro, no 
mesmo Espírito, fé; e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar; a outro, operações de 
milagres; a outro, profecia; a outro, discernimento de espíritos; a um, variedade de línguas; e 
a outro, capacidade para interpretá-las. 
 

Profecia, o terceiro dos dons vocais, é mais do que mera pregação inspirada, ou a 
simples predição de acontecimentos; é um pronunciamento sobrenatural da palavra de Deus 
dada na língua daquele que fala dos seus ouvintes. 
 

Sabemos que a profecia é um dos meios pelos quais Deus concede a sua palavra e 
revela sua vontade à igreja, mas o que isto envolve e a quem ele usa? Bem, se 
examinássemos o significado literal da palavra grega traduzida por profecia, descobriríamos 
que o sentido é falar no lugar de outrem. Portanto, quem profetiza fala com a convicção de 
que está falando no lugar de Deus. 
 

Isto pode ser confirmado pelas palavras do apóstolo Pedro nas Escrituras, quando 
nos exorta a falarmos "de acordo com os oráculos de Deus" (1 Pe 4:10,11). Um oráculo é 
um porta-voz - assim como um advogado é o porta-voz do seu cliente. Quem fala como o 
oráculo de Deus - ou seja, quem profetiza - age como o porta-voz de Deus. 
 

Num sentido muito real, é assim que o corpo de Cristo sempre funciona: Deus não 
tem mãos para impor nas pessoas, a não ser as nossas, e nem lábios para falar além dos 
nossos. 
 

Agora, não se amedronte. Simplesmente lembre que Deus falou a Balaão através da 
sua jumenta; se ele podia usar tal instrumento, você servirá muito bem! O que quero dizer é 
que Deus está buscando pessoas dispostas a serem os seus porta-vozes - e simplesmente 
nós somos o povo, e nossas vozes são os instrumentos, que ele deseja usar. Mais uma 
coisa: não precisamos nos sentir inadequados para essa tarefa; podemos ter certeza que 
quando falarmos como porta-vozes de Deus, se poder e autoridade confirmarão as nossas 
palavras. 
 

Já que Deus nos quer como seus porta-vozes, a profecia deveria ser o dom mais 
comumente exercitado no corpo. 1 Coríntios 14:31 diz: "... todos podereis profetizar, um 
após outro, para todos aprenderem e serem consolados". Todos podem profetizar sob 
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orientação de Deus, e seu desejo é que cada um de nós aprenda como ministrar 
corretamente o dom no momento certo. 
 

TRÊS NÍVEIS DE PROFECIA 
 

Com isto em mente, examinemos a primeira das três categorias de profecia nas quais 
podemos operar. O primeiro nível é quando o espírito de profecia cai sobre uma reunião e 
todos podem profetizar. 
 

A profecia funciona com mais facilidade quando a congregação está adorando a 
Deus. À medida que o Espírito do Senhor entra na reunião depois dos cânticos, fique quieto 
no seu espírito e espere no Senhor. Quando o espírito de profecia começa a operar, diga: 
"Senhor Jesus, eu gostaria muito de entrar nisso também. O Senhor não quer deixar que eu 
participe também?" 
 

Quando isso ocorre, você terá uma oportunidade de começar a profetizar nesse nível, 
como uma espécie de "clínico geral" no campo do espírito. Não complique as coisas, nem 
fique bloqueado quando Deus o inicia com palavras curtas de exortação, ou palavras de 
consolo que se tornaram vivas para você. 
 

Começar a operar em profecia não é difícil; até novos convertidos podem fazê-lo. De 
acordo com Atos 19:6, Paulo ministrou o batismo no Espírito Santo a alguns novos crentes, 
e imediatamente começaram a falar em outras línguas e profetizar. 
 

O segundo nível de profecia é o dom de profecia. A pessoa que opera nesse nível 
está se tornando um "especialista", em contraste com aquela que profetiza sob um espírito 
de profecia. O dom de profecia é mais acertado, maduro e consistente que o espírito de 
profecia. 
 

Um dos propósitos desde dom é "convencer" o "incrédulo" através de manifestar-lhe 
"os segredos do coração" (1 Co 14:24,25). Estive uma vez numa reunião onde uma mulher 
estava profetizando, chamando pessoas da audiência para receberem ministração. Pensei: 
"Não sei se creio nisso ou não". Justamente quando este pensamento estava na minha 
mente, ela virou-se e apontou para mim, dizendo: "O Senhor fala ao seu servo. Não 
escondas a incredulidade no teu coração!" Esta palavra foi tão poderosa que descascou-me 
como uma laranja! O Senhor sabia exatamente como convencer-me da realidade daquele 
pronunciamento profético. 
 

Um amigo batista que tinha um alicerce muito forte na Palavra e que era pastor há 
dez anos, orou num sábado à noite para um rapaz da sua igreja ser batizado no Espírito 
Santo. Na manhã seguinte, quando o pastor se encaminhava para a plataforma, o rapaz 
entregou-lhe um bilhete e disse: "Pastor, estou tão feliz por causa do batismo... aqui está o 
que Deus me mostrou ontem à noite". O ministro subiu na plataforma, sentou-se e abriu o 
bilhete. Nele estava escrito o mesmo esboço que ele decidira usar para seu sermão naquela 
manhã! É assim mesmo que Deus opera. Se você simplesmente agir em fé, Deus o usará. 
 

Examinemos 1 Coríntios 14:1,39: "Segui o amor, e procurai com zelo os dons 
espirituais, mas principalmente que profetizeis. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o 
dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas." 
 

O impacto destes dois versículos é que todos os cristãos deveriam buscar 
diligentemente o dom de profecia. Deveria ser o dom mais comumente usado entre todos os 
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dons do Espírito nas reuniões públicas. Na maioria dos lugares, porém, profecia é 
praticamente o dom menos usado. Uma parte da razão para este fato é que muitas pessoas 
deixam de falar quando Deus lhes concede uma palavra para a igreja. 
 

Se você fizer parte de uma comunidade onde isto ocorre, você poderia perguntar a si 
mesmo: "Como posso saber quando Deus quer que eu profetiza?" Em primeiro lugar, não 
protize de um coração vazio. A fim de evitar de ir para uma reunião nessa condição, passe 
tempo sozinho com o Senhor antes de ir. Entre no seu quarto de oração e ore em línguas 
até estar certo que sua comunhão com o Senhor está desimpedida. Então quando você for à 
reunião, poderá profetizar e encorajar os santos mais fracos. Não profetize na sua fraqueza, 
mas ao contrário, na força de Deus. 
 

Além disso, não é difícil saber quando Deus quer que você profetize. O problema da 
maioria é que tem medo de abrir a boca. Já vi um rapaz sentado que fazia o banco inteiro 
sacudir. Perguntei-lhe: "Meu filho, por que você não entrega o que Deus lhe deu?" 
 

"Ah", ele responde, "não quero entrar na carne!" 
 

Não aceite essa atitude, senão vai perder muito daquilo que Deus quer dar. Fala você 
- esta é a sua responsabilidade - e deixe que os outros julguem. 
 

Se complicamos demais a profecia, podemos perder a oportunidade de participar das 
bênçãos e dos benefícios dos dons de Deus. Quando você sente seu coração batendo no 
peito, não diga: "Senhor, aqui não - não faça isto comigo, por favor! Espere até que eu 
chegue em casa, sozinho, no quarto". Você ficaria atônito se soubesse quantas pessoas, 
frustradas e desapontadas pelas oportunidades perdidas, têm falado comigo depois da 
reunião: "Irmão Mumford, quando você estava esperando por uma profecia na reunião - eu a 
tinha, mas tive medo de entregá-la. Sei que desobedeci a Deus". Deixar de agir quando 
Deus ordena é simplesmente desobediência. 
 

Caso você esteja pensando que minha ênfase sobre profecia é demasiada, deixe-me 
ilustrar o que estou dizendo. Os dons do Espírito são como uma videira. O agricultor não 
começa a podar suas videiras enquanto não começarem a crescer. Se tivéssemos nove 
profecias numa reunião, poderíamos ficar com as três melhores, e eliminar aquelas que não 
edificaram. Mas na nossa situação atual, normalmente precisamos guardar as três que 
recebemos, indiferentemente da sua qualidade. Lembre-se: não se pode podar uma planta 
que nem começou a crescer, se você quiser que ela sobreviva. 
 

Assim chegamos ao terceiro tipo de profecia: o ofício ou ministério do profeta. Esta 
pessoa é o dom de Deus ao corpo de Cristo para o propósito de dar orientação divina. 
 

Vejamos Atos 21:8-11: "No dia seguinte, partimos e fomos para Cesaréia; e, 
entretanto na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. Tinha 
este quatro filhas donzelas, que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da 
Judéia um profeta chamado Ágabo; e, vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando 
com ele seus próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo: Assim os judeus em 
Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios." 
 

Note a diferença entre as filhas de Filipe e o profeta Ágabo. Deus chamou um profeta 
para profetizar sobre Paulo. Ele não permitiu que as filhas o fizessem, embora pudessem 
profetizar. A situação exigia o ministério de um profeta. Ágabo foi capacitado por Deus para 
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enxergar até o tempo em que Paulo chegaria a Jerusalém onde seriam cumpridas as coisas 
que profetizou. 
 

O dom de profecia é mais limitado no seu alcance que o ministério do profeta. As 
profecias produzidas pelo espírito de profecia e d dom de profecia geralmente possuem uma 
unção menor que aquelas que procedem do ministério de um profeta. É por isto que 
algumas pessoas desprezam o dom de profecia; nunca viram profecia que viesse de um 
puro ministério profético. Se você um dia ouvir um verdadeiro profeta ungido por Deus falar a 
sua palavra, logo se encontrará no chão sobre as cadeiras! 
 

Uma vez quando estava pregando na Argentina, iniciei minha mensagem, mas por 
falta de poder e unção, reconheci que Deus queria que eu parasse. Falei ao irmão 
responsável: "Irmão, Deus não quer que eu continue com este ensinamento. Há algo que ele 
deseja falar a esta convenção, mas eu não sou o instrumento". 
 

Depois de parar, o irmão responsável começou a me repreender: "Você errou. 
Deveria ter prosseguido, apesar das dificuldades, repreendendo o diabo..." 
 

No meio dessa conversa, veio uma palavra profética em espanhol. Eu não entendia o 
espanhol, mas quando vi todo o mundo caindo no chão, caí no meu rosto diante do Senhor 
também. Quando consegui que alguém interpretasse a mensagem para mim, descobri que a 
profecia falava da poderosa visitação de Deus que viria ao país da Argentina. Este é o tipo 
de ministério profético, puro e poderoso, de que precisamos no corpo hoje. 
 

OUTROS TIPOS DE PROFECIA 
 

Além da sua utilidade como uma fonte de exortação, consolo e edificação, a profecia 
pode fazer uma de duas outras coisas. Pode trazer direção para a vida ou transmitir 
capacidade sobrenatural. O requisito para ambos os tipos de profecia, é que outros profetas 
estejam presentes para julgar o que está sendo dito. 
 

Profecia diretiva é quando o Senhor diz algo como: "Eis tu, meu servo. Usar-te-ei 
como um ministro na África". Tenho tanto ouvido quanto pronunciado profecias desse tipo, 
mas antes de serem aprovadas, sempre precisam ser julgadas por outros que tenham, ele 
próprios, um legítimo ministério profético. 
 

Um jovem aluno meu, que para mim certamente teria o ministério de evangelista, 
pediu alguns de nós para orar por ele. Estava tentando decidir sobre o seu ministério, e eu 
tinha certeza que Deus falaria que ele era um evangelista. Começamos a orar por ele, e um 
irmão que tem um sólido ministério profético disse: "Sim, assim diz o Senhor, um pastor você 
é, e num pastor se tornará. O Senhor lhe deu o coração de pastor". 
 

O rapaz começou a chorar, e perguntei-lhe: "O que foi? Você não gostou do que ele 
disse?" 
 

Ele respondeu: "O Senhor tem tratado comigo durante três anos sobre o meu 
ministério de pastor". 
  

Deus usou profecia para confirmar a direção que queria dar a este jovem, e no 
processo confundiu alguns de nós que pensavam já ter decifrado o plano de Deus. 
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No corpo de Cristo há um caminho melhor que o de tentativa e erro. Se a igreja 
tivesse mantido um forte ministério profético, teria poupado a muitos cristãos , dor, anos no 
deserto, e embaraços desnecessários. Muitas vezes o povo de Deus comete erros tolos 
quando não há ministério profético para guiá-lo. 
 

Consideremos agora a profecia que transmite capacidade sobrenatural. Veja 1 
Timóteo 1:18: "Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de 
que antecipadamente foste objeto: Combate, firmado nelas, o bom combate". Em outras 
palavras, o Senhor falou a Timóteo o que ele deveria fazer, e com essa palavra profética 
veio a capacidade de executá-la. (Ver também 1 Tm 4:14; Ez 37:3-10; 2:1,2; Dn 10:8-11). 
 

JULGANDO A PROFECIA 
 

Chegamos agora ao assunto de julgar a profecia. Se olharmos em 1 Tessalonicenses 
5:20,21, leremos estas palavras: "Não desprezeis profecias; julgai todas as coisas, retende o 
que é bom". A razão porque a igreja tessalonicense estava desprezando profecia era que 
toda espécie de erro e engano estava sendo profetizada. 
 

"Assim diz o Senhor: O Senhor já veio." "O Senhor diz que ressurreição já passou - 
vocês a perderam." 
 

Se você acha que tem ouvido profecia falsa, imagine o que eles tinham de suportar! 
Não é de se admirar que queriam rejeitar a profecia. Mas Paulo disse: "Não desprezeis 
profecias". 
 

Por exemplo, um dos problemas que surgiu em Corinto é característico de um abuso 
que freqüentemente ocorre quando o espírito de profecia desce numa reunião. As todas as 
partes da congregação, em competição umas com as outras. Não é assim que deve ocorrer, 
mas às vezes acontece quando um grupo de pessoas não sabe como operar nos dons em 
um nível maduro. Mas mesmo com os erros, só porque um avião cai, isso não significa que 
devemos todos parar de voar. Não joguemos fora à profecia; simplesmente esqueçamo-nos 
das falsas. "Retenha o que é bom", e deixar o resto de lado. 
 

É por isto que em certas ocasiões é necessário dar correção e direção a profecias 
entregues em reuniões públicas. Uma vez ouvi um indivíduo dizer: "O Senhor está dizendo 
que o fim do mundo se dará em setembro próximo". 
 

Eu não podia deixar tal afirmação passar, então eu disse: "Agora, igreja, espere um 
minuto..." Consertamos a situação lá mesmo. 
 

Pode ter sido um erro honesto, ou talvez ele precisasse de um pouco de 
ensinamento. A maioria dessas situações surge quando alguém com boas intenções mas 
pouca instrução, procura "ajudar a Deus". Contudo, mesmo com os problemas, ainda 
precisamos de profecia. 
 

Há nove diretrizes para julgar profecia que desejo expor resumidamente. Estas 
diretrizes são baseadas nas Escrituras e também em diversos anos de experiências 
pessoais na operação dos dons. 
 

1 - Cumprimento 
Uma forma óbvia de se julgar uma profecia é ver se ela se cumpre ou não. Todos nós 

conhecemos pelo menos um caso onde foi divulgada uma profecia marcando uma data para 
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o fim do mundo ou para o juízo divino de uma determinada região. Evidentemente, nestes e 
noutros casos, a profecia que não se cumpriu não veio de Deus (Dt 18:22). 
 

2 - As condições acompanhantes: 
A maioria das verdadeiras profecias na área de direção ou predição é acompanhada 

por condições que devem ser obedecidas antes do cumprimento da profecia. "Se você 
obedecer ao Senhor, ele o abençoará e a toda a sua casa". No caso de Nínive, Jonas 
profetizou destruição se o povo não se arrependesse. Quando se arrependeram, Deus os 
poupou da destruição que Jonas profetizara. 
 

3 - A profecia é bíblica: 
Qualquer profecia que não estiver de acordo com as Escrituras é falsa. Nenhuma 

direção é válida se não for confirmada pela Palavra escrita de Deus. 
 

4 - Reconhecimento público: 
Tome cuidado com profecias dadas às escondidas. Quando alguém disser: "Não 

conte para ninguém, mas o Senhor está dizendo: 'Vá para a Índia!'", você deve se alertar. 
Deus não opera às escondidas, pois ele mesmo instituiu o princípio de julgar profecias. 
 

5 - Confirmação: 
A verdadeira profecia testificará no seu coração a respeito daquilo que Deus já lhe 

falou. Deus não procura nos assustar ou nos tomar de surpresa. Ele sempre começa a nos 
avisar com antecedência, para que, quando a hora certa chegar, estejamos prontos para 
obedecê-lo. Ele até mesmo leva em conta de antemão as nossas desobediências e trata 
conosco de acordo - na navegação isto chama-se corrigir o rumo para compensar o 
abatimento. 
 

6 - O testemunho do seu espírito: 
Se você ouvir uma profecia e algo no seu interior disser: "Puxa, eu não gosto disso", 

então deve usar cautela. Se a paz de Deus for desfeita no seu coração por causa de uma 
profecia, pode se alertar. 
 

7 - A pureza do vaso: 
Conheça aqueles que profetizam ao seu redor. Se o lar de alguém não estiver em 

ordem, se sua vida estiver em bagunça. se suas contas não forem pagas, ou se ele estiver 
em alguma forma de engano, tome cuidado com o que profetizar. Ele poderá ser usado pelo 
inimigo parar semear engano no corpo de Cristo. Mas reuniões maiores, não encorajo 
profecia a não ser daqueles que conheço pessoalmente. A Escritura diz: "Conhecei os que 
trabalham entre vós" (1 Ts 5:12, versão inglesa). Não há outra aplicação mais importante 
para esta passagem do que nesta área da profecia. 
 

8 - O espírito da mensagem: 
As Escrituras dizem em Apocalipse 19 que o "testemunho de Jesus é o espírito da 

profecia". Quando Jesus falou a respeito da destruição de Jerusalém, ele não disse: "Deus 
vos há de julgar, seus rebeldes!!" Ele disse: "Jerusalém, Jerusalém! ...quantas vezes quis eu 
reunir os teus filhos..." Mesmo que a profecia seja de juízo, deve ser dada no espírito de 
amor. 
 

9 - O peso do Senhor: 
Esta é semelhante à oitava diretriz. Procure perceber o peso do Senhor quando uma 

profecia é dada. Verifique para ver se é possível ouvir Deus atraindo o seu povo a si mesmo. 
Agora, é possível um pronunciamento legítimo ser entregue sem peso, sem transmitir o 
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espírito. Mas isto pode ser porque a fonte espiritual da pessoa está seca. Chegando à 
reunião, sem preparação, sem edificação do seu espírito, de repente o espírito de profecia 
cai sobre a congregação. Ela pode profetizar, mas será um pronunciamento vazio e 
impotente, por causa da condição do vaso. O pronunciamento é válido, mas o canal está em 
desordem. 
 

Essas nove diretrizes para o julgamento de profecia nos fornecerão suficiente 
informação para decidir se devemos "reter" as mensagens proféticas que ouvimos, ou se 
devemos simplesmente esquecê-las. Entretanto, não nos devem impelir de começar a 
exercer, nós mesmo, o dom de profecia. Ao contrário, devemos todos reconhecer que, pelo 
fato da profecia ser julgada, podemos ter liberdade de profetizar com base nessa segurança. 
Se algum dia cometermos um erro, Deus protegerá os outros de serem enganados, e nós 
receberemos a instrução amorosa de que necessitamos a fim de operar mais eficazmente 
nos dons. Paulo disse que desejava que todos profetizassem, e somente quando isso 
ocorrer, é que podemos esperar ver todo o corpo de Cristo chegar "à medida da estatura da 
plenitude de Cristo" (Ef 4:13). 
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