O DOM DA PROFECIA

Definição: É a habilidade espiritual de denunciar a injustiça e o pecado, confrontando os pecadores
com a vontade de Deus, com o objetivo único de glorificara Deus. É o que revela o oculto dos corações.
Características: O profeta ou profetisa tem como referencial para sua proclamação o conselho de
Deus e sua vontade, com o objetivo de edificar e confortar (I Co 14:3). Não é um(a) pré-vidente, que
fala antecipando fatos, mas alguém que fala da parte de Deus. Não se trata de “pre-visão”, mas de
proclamação da parte de Deus. A profecia é exercida tanto no púlpito, como através de aulas, escritos
ou conversas pessoais. Ao fazê-lo, exorta, admoesta, denuncia e proclama as promessas de Deus, fortalecendo assim a esperança. Não fala de si, e às vezes fala o que não gostaria de dizer. Este foi o caso
dos profetas Jeremias e Jonas. É profundamente fiel à Palavra, que procura estudar e conhecer com
muita seriedade, pois sabe da responsabilidade que pesa sob os seus ombros. Ao anunciar sua mensagem pode ser duros e incisivos, não fazendo nunca o jogo diplomático de estar de bem com todos. Sabe que sua palavra é perfume para alguns, mas veneno para outros. É intérprete da história, vendo nela
os atos redentores e punitivos de Deus. Não antecipa o futuro, mas interpreta o presente.
Sistemas Aberto e Semi-Aberto
Por ter uma teologia voltada para este mundo, o
profeta ou profetisa se preocupará com as injustiças
sociais, os desmandos políticos, a fome, o desemprego, a falta de moradia, a atenção à saúde, etc.
Sua mensagem estará “colorida politicamente” e
seu objetivo é ter uma sociedade mais justa, pacífica e fraterna. Dedica-se a interpretar os atos de
Deus na história, revelando-os ao povo de Deus.

Sistemas Semi-Fechado e Fechado
Por ter uma teologia voltada para a igreja e o
“outro mundo”, o profeta ou profetisa se preocupará com os pecados individuais dos
membros das igrejas. Seu objetivo é conscientizá-los do pecado e levá-los ao arrependimento. Sua mensagem terá uma cor mais
moralista ou legalista e buscará preparar as
pessoas para a vinda de Jesus. Dedica-se a
descobrir atos das pessoas que vão contra a
vontade de Deus.

Atividades Práticas: Fala de maneira clara e incisiva contra o pecado, tanto individual como social
ou estrutural. Tem elevado senso ético, buscando discernir o certo e o errado, repudiando o mal. Não
gosta de meias-verdades. Tem facilidade para confrontar erros e pessoas que vivem em pecado, e se
sente desconfortável se não pode denunciar o pecado que conhece.
Riscos: Ser intransigente, inflexível e crer-se o(a) dono(a) da verdade. Isto o(a) levará a ser arrogante
e sua mensagem já não mais será ouvida. Por outro lado, seu compromisso radical com a verdade e o
bem, podem levar o profeta ou profetisa a ser insensível às circunstâncias e aos sentimentos que entram em cena. Mais que tudo, pode ser precipitado(a) nas suas conclusões.
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