PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA e SÃO LOURENÇO
“Em obediência à vossa palavra, lançarei as redes” (Lc 5,5b)

PROFETISMO E OS GRANDES PROFETAS

1 Uma reflexão

Para a Bíblia, profeta não é quem prevê ou adivinha o futuro. Não se confunde com o vidente ou o
astrólogo. Profeta é aquele que, movido por profunda experiência espiritual, intui os desígnios de Deus.
O profetismo bíblico surgiu com Samuel no século IX a.C. No século IX a.C., destacaram-se Elias
e Eliseu. Porém, o período áureo da profecia foi o século VIII a.C., com Amós, Oséias, Isaías e Miquéias.
No final do século VII e início do século VI a.C., a profecia declinou após Sofonias, Habacuc, Jeremias e
Ezequiel. Até que apareceu, tempos depois, o profeta da esperança, da justiça e da misericórdia, Jesus de
Nazaré.
[...]
O que caracteriza o profeta é o espírito crítico. Consumidos pelo amor a Javé, os profetas bíblicos
denunciaram erros dos reis e do povo; formaram grupos de discípulos; anunciaram as derrotas (o cativeiro
na Babilônia) em função de políticas equivocadas dos reis; solidarizaram-se com o povo, a quem
ajudaram a ler os fatos históricos à luz da fé.

A contradição entre o profeta e o poderoso reflete o descompasso entre os desígnios de Deus e a
política dos homens. Samuel chocou-se com o rei Saul; Elias com o rei Acab; Isaías com o rei Ezequias;
Ezequiel com o rei Sedecias; Jeremias com o rei Joaquim, a quem chamou de corrupto (22, 13-19).

Com o exílio dos hebreus na Babilônia (586-538 a.C.), encerra-se a "profecia da catástrofe" e, ali,
se inicia a da libertação: "Teu futuro é feito de esperança" (Jeremias 31,17). Porém, o profeta é sempre
sinal de contradição (Jeremias 15, 10-15).

O profeta é um pedagogo. Um dos exemplos mais emblemáticos é o da visita do profeta Natã ao
rei Davi (2 Samuel 12, 1-10). O profeta conta ao rei: - Havia dois homens na mesma cidade, um rico e
outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e vacas. O pobre, uma única ovelha, que cresceu com seus
filhos, bebeu de seu copo, dormiu em seu colo. Era como uma filha. Um hóspede veio à casa do homem
rico. Ele não quis tirar uma de suas ovelhas ou vacas para servir ao viajante que o visitava. Tomou a
ovelha do vizinho pobre e a ofereceu à sua visita.
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Ao ouvir o relato, Davi, encolerizado, decretou a morte do homem rico. Natã o fez admitir que
este homem era ele, o rei Davi, que tomara do guerreiro Urias a mulher Betsabéia, tramando para que o
marido dela fosse colocado no ponto mais perigoso da batalha.

O poder possui o monopólio da violência. E, por vezes, sacrifica inocentes em função de seus
propósitos. Cabe ao profeta denunciar os abusos. Hoje, o profetismo não é dado a uma pessoa, mas aos
movimentos sociais, à sociedade civil organizada. É função dela impor limites ao poder, pedir-lhe contas,
exigir que aja segundo a ética e a justiça.

Frei Betto.
Frei dominicano. Escritor. (http://www.adital.com.br)

2 O significado da palavra

Em hebraico - profeta = nabi = o que é chamado.
Em grego - pro = em nome de; Phemi = falar - falar em nome de Deus.
O profeta recebe um chamado de Deus para ser mensageiro e intérprete da Palavra Divina; teve um
encontro pessoal e extraordinário com Deus e esta experiência o convocou a se tornar este mensageiro.

3 Tipos de pregação profética

Exortações - é um apelo do coração do homem para que este evite a desventura. Geralmente começa:
“escutai”.
Oráculos - tinham geralmente um tom ameaçador. Tem motivação moral e anuncia ventura ou desventura
futura.

4 Temas das mensagens proféticas
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Os profetas falavam principalmente aos próprios contemporâneos, mas sua visão acerca do mundo
engloba o passado, o presente e o futuro. O profeta vê num só relance as verdades eternas e os fatos em
que elas se mostram. A mensagem de cada profeta varia de acordo com o momento histórico em que
viveram e com os ouvintes de sua pregação. Temas principais: a salvação realizada em Cristo, o anúncio
do Messias, a glória de Deus.

Profetas antes do exílio:
Sofonias, Naum, Habacuc, Miquéias, Isaías, Jeremias, Oséias e Amós.
- Mostravam ao povo e reis as suas faltas.
- Deus os entregaria aos estrangeiros pelas suas faltas.
- Exigiam a conversão do povo, para que não caísse sobre o país o julgamento de Deus.

Profetas durante o exílio:
Ezequiel, Isaías (40-55).
- Viveram na Babilônia.
- Chamados profetas da consolação.
- Procuram erguer o ânimo do povo, para que retornem a caminhada e recuperem a fé em Deus.

Profetas depois do exílio:
Abdias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Joel, Isaías, Jonas.
- Incentivaram o povo a reconstruir o templo, os muros e a cidade de Jerusalém.
- Empreender a reforma religiosa, moral e social da comunidade judaica, predizendo a glória do
futuro Messias.

5 Os grandes profetas ou Profetas Maiores
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Os grandes profetas de Israel deixaram os escritos mais relevantes, e são eles: Isaías, Jeremias,
Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel.

As palavras de Isaías ressoam como uma profissão de fé em sua missão profética: "O espírito do
Senhor Iavé está sobre mim, porque Iavé me ungiu; enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, a curar
os quebrantados de coração e proclamar a liberdade aos cativos, a libertação aos que estão presos..."
Nascido em 765 a.C., aos 25 anos Isaías recebeu, no templo de Jerusalém, a missão de anunciar a ruína de
Judá e Israel, em castigo pelas infidelidades de seu povo. A vida do profeta divide-se em quatro períodos:
o primeiro vai do início de sua vocação até à posse do rei Acaz e como principal preocupação a corrupção
do reino de Judá, nascida do luxo decorrente da prosperidade econômica; o segundo é o da oposição à
aliança de Acaz com a Assíria e a retirada de Isaías da vida pública; o terceiro é também de oposição a
qualquer aliança militar, e de exortação à confiança em Deus; o quarto marca-se pelo apoio ao rei de Judá
em sua resistência ao inimigo e em seu apoio a Jerusalém.

O livro de Isaías compõe-se de duas partes: a primeira é uma advertência ao povo sobre os
castigos decorrentes de sua impiedade; a segunda, uma apresentação das revelações da misericórdia de
Deus em predição da vinda de um messias e seu reino "porque Iavé irá a vossa frente, o Deus de Israel
será a vossa retaguarda (...) entregou a sua alma à morte e foi contado com os transgressores, mas na
verdade levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores fez intercessão". Por isso mesmo, o livro
teve enorme influência sobre o Novo Testamento, que o cita textualmente mais de cinqüenta vezes.

Jeremias escreveu suas profecias entre os anos 620 e 590 a.C. e seu relato, embora não constitua
uma autobiografia, dá a conhecer, como nenhum outro profeta, seu caráter e sua vida. Jeremias viveu no
período trágico em que se consumou a ruína do reino de Judá. Dirigiu seus oráculos a todas as classes,
aos sacerdotes, aos governantes e até às crianças. Os militares acusaram-no de derrotismo, pela força de
suas profecias. Após a tomada de Jerusalém, permaneceu na Palestina, de onde foi obrigado a fugir para o
Egito. Seu drama pessoal está não somente nos episódios catastróficos que foi obrigado a testemunhar,
mas também na contradição entre sua índole pacífica e terna e a obrigação de lutar contra reis, sacerdotes
e falsos profetas, e predizer tantas desgraças para seu povo.

O livro de Jeremias divide-se em quatro partes: as admoestações e ameaças; a salvação universal,
em virtude da nova aliança; as profecias individuais; e as profecias das nações. A importância do texto
decorre principalmente de sua concepção de Deus e da possibilidade de sua íntima união com o homem.
A profecia de maior influência sobre o Novo Testamento é a da nova aliança, prometida por Iavé, "não
como a aliança que selei com seus pais, no dia em que os tomei pela mão e os fiz sair da terra do Egito
(...) porque esta é a aliança que selarei com a casa de Israel depois desses dias (...) porque vou perdoar sua
culpa e não me lembrarei mais de seu pecado". Para os cristãos, esse é um dos oráculos do Velho
Testamento que prefiguram a vinda de Cristo.
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Ezequiel foi um sacerdote de educação esmerada, mandado para o exílio por Nabucodonosor, em
597 a.C. Aos trinta anos, recebeu o chamado profético, e durante 25 anos exerceu sua missão. O livro de
Ezequiel divide-se em quatro partes, além da introdução: a primeira contém repreensões e ameaças contra
os judeus antes do cerco de Jerusalém; na segunda, o profeta estende as maldições divinas às nações
infiéis e seus cúmplices; a terceira passa-se durante e após o cerco e está cheia de consolações; a quarta
encerra uma previsão da era messiânica. Suas visões darão origem à corrente escatológica, com nítida
influência sobre o profeta Daniel e sobre o Apocalipse de são João.
O profeta Daniel pertencia a uma família importante de Judá. Deportado para Babel por
Nabucodonosor, conseguiu um posto na corte. Graças a sua fiel observância da lei de Deus, foi
favorecido com uma grande sabedoria, e com a capacidade de interpretar sonhos e mistérios. O conteúdo
principal do livro de Daniel é a narrativa dos sucessos por que passou o profeta: a conquista da confiança
do rei; o sonho de Nabucodonosor e sua interpretação; Daniel com seus amigos Sidrac, Misac e
Abdênago, lançados na fornalha, e sua caminhada ilesos no meio das chamas; a previsão, a partir de outro
sonho, da loucura de Nabucodonosor; o festim de Baltasar com os cálices de ouro saqueados do templo, a
interpretação das palavras aparecidas na parede e as previsões da tomada do reino por Dario e da morte de
Baltasar; Daniel na cova dos leões, a mando de Dario, por força de intriga palaciana, e sua salvação
miraculosa. O principal objetivo do livro foi sustentar a fé e a esperança dos judeus em meio às
vicissitudes.
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