


“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”. 2 Pedro 1:19



São informações que mostram 
alguma coisa. 
“Onde há fumaça, há fogo!”



 Algo relacionado ao futuro com teor religioso. 

 Uma forma de comunicação essencial entre Deus e Seu
povo

 A palavra profecia tem origem no grego prophetia
(προφητεία), que significa “capacidade de interpretar o
desejo dos deuses” e é formada pela junção das palavras
prophetes (à frente) e phanai (falar).



• “O céu e a terra passarão, mas as minhas
palavras não hão de passar”. Mateus 24:35

• “Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita:
Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança
o reino que vos está preparado desde a
fundação do mundo”; Mateus 25:34



“E pela manhã cedo se
levantaram e saíram ao
deserto de Tecoa; e, ao
saírem, Jeosafá pôs-se em
pé, e disse: Ouvi-me, ó
Judá, e vós, moradores de
Jerusalém:







• Possibilitar que as pessoas se preparem antes 
que determinado fato aconteça! 

• O arrependimento que aconteceu na população 
de Nínive, a partir da pregação do profeta 
Jonas, por exemplo.





HÁ MUITAS 
PROFECIAS 

NA BÍBLIA



Caso do Rei Ezequias, por exemplo (2 Reis 20)

“Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente; e o profeta Isaías,
filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o SENHOR: Põe em
ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás.

Então virou o rosto para a parede, e orou ao Senhor, dizendo:
Ah, Senhor! Suplico-te lembrar de que andei diante de ti em
verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus
olhos. E chorou Ezequias muitíssimo”. 2 Reis 20:1-3



 Grupo de pessoas, povo, nação: José e o caso
da fome no Egito – Gênesis 41



Ímpios e anjos caídos: 

“Então dirá também aos que estiverem à sua 
esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o 
fogo eterno, preparado para o diabo e seus 
anjos”; Mateus 25:41



• Grupo especial: salvos – Apocalipse 21:4, por exemplo

“E Deus limpará de seus 
olhos toda a lágrima; e não 
haverá mais morte, nem 
pranto, nem clamor, nem 
dor; porque já as primeiras 
coisas são passadas”. 
Apocalipse 21:4



“Sabendo, primeiramente, isto:
que 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
Pedro 2:20-21



“Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o
Espírito de Cristo, que estava neles, indicava,
anteriormente testificando os sofrimentos que a
Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia
de seguir”. 1 Pedro 1:11



“Revelação de Jesus Cristo, a
qual Deus lhe deu, para
mostrar aos seus servos as
coisas que brevemente devem
acontecer; e pelo seu anjo as
enviou, e as notificou a João
seu servo”; Apocalipse 1:1

Revelação 
que Deus deu 

a Seu Filho 
Jesus

... que a 
enviou pelo 
Seu anjo ...

... a João, que 
testificou às 

igrejas



• Novos céus e nova Terra

• “Em verdade, eis que criarei novos céus e uma nova
terra; e todos os eventos passados não serão mais
lembrados. Jamais virão à mente”. Isaías 65:17



“Examinais as Escrituras, porque
vós cuidais ter nelas a vida eterna, e
são elas que de mim testificam”
João 5:39



“E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre 
toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, 
os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão 
visões.
E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias 
derramarei o meu Espírito.
E mostrarei prodígios no céu, e na terra, sangue e fogo, e 
colunas de fumaça.
O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes 
que venha o grande e terrível dia do Senhor”. Joel 2:28-31



“Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro 
chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder 
sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por 
pragas e por meio dos animais selvagens da terra”. Apocalipse 6:8



SIM, COM 
CERTEZA!

ESTAMOS 
VIVENDO EM 

ALGUM PERÍODO 
PROFÉTICO 

HOJE?



“E tu, Daniel, encerra 
estas palavras  e sela 
esta livro, até ao fim 

do tempo; muitos 
correrão de uma parte 

para outra, e o 
conhecimento se 

multiplicará”. 

Daniel 12:4



“Sabe, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos 
trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, 
avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais 
e mães, ingratos, profanos, Sem afeto natural, irreconciliáveis, 
caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, 
Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que 
amigos de Deus, Tendo aparência de piedade, mas negando a 
eficácia dela. Destes afasta-te”. 2 Timóteo 3:1-5



SINAIS PROFÉTICOS DA BREVE VOLTA DE JESUS

Mateus 24: um capítulo revelador – O Sermão Profético

“E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os 
seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas 
coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo”? Mateus 
24:3



E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, 
que ninguém vos engane;
Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu 
sou o Cristo; e enganarão a muitos. Mateus 24:4,5

“E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a 
muitos”. Mateus 24:11



Então, se alguém vos disser: Eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe 
deis crédito; Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão 
grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os 
escolhidos.

Eis que eu vo-lo tenho predito.

Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais. Eis 
que ele está no interior da casa; não acrediteis.

Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao 
ocidente, assim será também a vinda do Filho do homem.

Mateus 24:23-27



“Porquanto se 
levantará nação 

contra nação, e reino 
contra reino, e haverá 

fomes, e pestes, e 
terremotos, em vários 
lugares”. Mateus 24:7



“Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-
ão; e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome.
Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos 
outros, e uns aos outros se odiarão”. Mateus 24:9,10



“E, por se multiplicar a 
iniqüidade, o amor de 
muitos esfriará. Mas 
aquele que perseverar 
até ao fim, esse será 
salvo. Mateus 24:12,13”. 



“Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o 
princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver.
E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se 
salvaria; mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles 
dias”. Mateus 24:21,22





“E, como foi nos dias de Noé,
assim será também a vinda do
Filho do homem. Porquanto, assim
como, nos dias anteriores ao
dilúvio, comiam, bebiam, casavam
e davam-se em casamento, até ao
dia em que Noé entrou na arca,
E não o perceberam, até que veio o
dilúvio, e os levou a todos, assim
será também a vinda do Filho do
homem”.

Mateus 24:37-39





“E este evangelho do 
reino será pregado em 
todo o mundo, em 
testemunho a todas as 
nações, e então virá o 
fim”.  Mateus 24:14










