
 
 

RESUMO DA  
 
 

 
Escola Bíblica Sobre Os 12 Profetas Menores 

 
Os chamados profetas menores viveram num período que vai do século oitavo AC ao seculo 

quinto AC; entretanto sua mensagem é ainda atual e viva para os nossos dias. Suas mensagens 
trazem princípios e advertências para questões sociais, políticas, familiares e esperituais que 

se aplicam à realidade de crentes de todas as épocas. Imagina se nossos presidentes e 
governadores seguissem os conselhos que o nosso Senhor Jeová deu para o povo naquela 
época, será que estariamos tendo tanto corrupção? Tantos problemas sociais? Abusos de 

poder? Injustiças sociais?  
 

Os profetas menores são conhecidos assim pois em seus livros encontramos menos registros 
de profecias, em relação a outros profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, porém 

todos os livros dos profetas tem a mesma importância, valor e poder. Muitos profetas menores 
(como Jonas, Miquéias, Zacarias, Joel, …) foram citados por Jesus e Pedro e usados por Paulo 

como referência para o povo não cometer os mesmos erros. (1 CO 10, MT 1 e AT 2). 

 
1 – OSÉIAS 
 
O primeiro dos chamados profetas menores. Oséias casou-se com uma prostituta dada à prostituição, 
ordenança dada pelo próprio Senhor. O Senhor fez isso para mostrar ao povo de Israel que eles 
estavam fazendo o mesmo com Deus, se prostituindo no sentido físico quando faziam seus cultos a 
outros deuses o qual envolvia prática sexual no próprio culto e no sentido espiritual quando deixavam 
de adorar ao Senhor e se envolverem com outros deuses. 
 
2 – JOEL 
 
Ninguém sabe  ao certo quando viveu o profeta Joel, mas as evidências apontam que ele tenha 
recebido as profecias nos primeiros dias de Joás, pois não há nenhuma referência a Babilônia, à Assíria 
ou mesmo à invasão da Síria, e os únicos inimigos mencionados são os filisteus, os fenícios, os egípcios 
e os edomitas (JL 3:4-19).  É provavel também que ele tenha nascido de uma família de fervorosos 
adoradores de Deus, já que seu nome significa “O Senhor é Deus“. 
 
Joel chama os sacerdotes ao arrependimento e fala sobre o clamor, pranto, pano de saco e jejum. 
Joel também fala sobre o derramento do Espírito Santo, também citado por Pedro em Atos 2:16-21. 
 
3 – AMÓS 
 
Amós pelo pouco que se sabe sobre ele, era uma pessoa de procedência simples, porém ele profetizou 
contra a classe dominante e sofisticada em Israel, ele era rústico, de origem humilde, com um 
vocabulário limitado e nenhum compromisso com as normas cerimoniais que regiam a convivência 
dentro das suntuosas casas dos ricos israelitas. Na época de Amós os sacerdotes se aproveitavam de 
suas funções para tratar de seus próprios interesses e se tornarem ricos. Quem tinha dinheiro podia 
comprar sentenças judiciais de juízes corruptos, acabando com o direito dos mais necessitados. Pai e 
filho dormiam com uma mesma prostituta. E além de tudo acreditavam que se seguissem os 
mandamentos da lei de Moisés, não precisavam se preocupar com suas vidas pessoais.  



 
O principal problema aqui era a corrupção política e a injustiça social, pois isso para Deus também era 
uma forma de adoração, pois o povo não se importava mais uns com os outros e quem tinha mais 
dinheiro tinha mais poder, não muito diferente dos nossos dias atuais. 
 
4 – OBADIAS 
 
O nome Obadias significa “o servo de Deus“, porém nada mais se sabe sobre ele. Obadias traz sua 
profecia contra os descendentes de Esaú, os edomitas (irmãos dos israelitas). 
Aqui podemos entender que Israel veio de Jacó e Edom de Esaú, pois para os hebreus era comum 
identificar as pessoas pelo nome de seus antepassados. Deus nunca quis que Israel tratasse mal algum 
povo, sendo edomita ou egípcio (estrangeiro) (DT 23:7), porém os Edomitas não seguiram essa 
recomendação. A cidade de Edom ficava localizada na região de montanhas rochosas, ao sul do mar 
Morto, isso fazia com que eles se sentissem bem seguros, pois promoviam seus ataques e retornavam 
em segurança, isso mostra que seu senso de segurança estava na geografia do lugar, que era de difícil 
acesso, até mesmo para um ataque. Mas aonde o homem não entra, Deus entra. Edom impediu o povo 
de Israel de passar pelo meio de sua cidade na época que Moisés estava liderando o povo pelo deserto. 
Deus tinha vários motivos contra Edom e depois ela foi totalmente destruída como na profecia e se 
tornou um deserto que ninguém mais habita. 
 
5 – JONAS 
 
O nome Jonas significa “pomba“. Jonas foi chamado por Deus para pregar na cidade de Nínive, capital 
da Assíria. Ele era um profeta reconhecido em sua época, pois ele restabeleceu os termos de Israel na 
época do rei Jeroboão, rei de Samaria (2 RS 14:23-25).  
 
O povo de Israel achava que Deus era apenas deles, e que não poderia ser Deus de outras nações. E 
Jonas aprendeu isso com o próprio Deus (JN 4:11). 
 
Deus tinha o própósito de salvar aquela cidade de 120mil homens, mesmo que eles fossem conhecidos 
como o povo mais cruel da história, por serem especialistas em torturas e maldades.  
 
Jonas foi o único profeto que desobedeceu a palavra do Senhor e fugiu, porém assim como Deus teve 
compaixão de Jonas pela desobediência e mostrou a ele isso, porque ele não teria compaixão de um 
outro povo?  
 
6 – MIQUÉIAS 
 
O nome Miquéias significa “quem é como Jeová?”. Miquéias profetizou coisas importantes, como o 
local do nascimento do Messias (MQ 5:2). Miquéias profetizou para Juda e Israel, para o Reino do Sul e 
do Norte, para Jerusalém e Samaria. Em Miquéias podemos ver o paralelo entre Salvação e Obras e 
também entre Justificação e Santificação. A obediência é fruto da salvação e não a salvação fruto da 
obediência. As boas obras não fazem o homem salvo; o homem salvo faz as boas obras.  
 
Miquéias combate o formalismo religioso, mostrando que o crente deve viver como tal. Não é o fato de 
ir a igreja que faz de você um verdadeiro cristão, mas o seu caminhar com Deus no dia-a-dia, dentro e 
for a da igreja. O povo na época (assim como muitos crentes hoje) estavam indo ao templo adorar 
somente porque a tradição mandava, mas após o culto, voltavam a ser as mesmas pessoas horríveis 
que eram, mostrando que o arrependimento era apenas da boca pra for a e não um arrependimento 
sincero. 
 
7 – NAUM 
 



Os homens sempre são tendentes ao pecado, e o cometem sempre que podem. Esses dias vi na CPAD 
uma Bíblia do King James e quando abri, tinha um comentário seu no rodapé do livro de Isaías 
dizendo: “Os cristãos vão a igreja para se arrependerem dos seus pecados”. Essa frase mostra que 
todos os dias pecamos e temos a necessidade de nos humilhar e nos arrepender diante de Deus, 
porém na maioria das vezes vemos o povo indo pra buscar benção e prosperidade, arrependimento e 
salvação não é mais necessário. Volta profeta Naum!!! 
 
Naum significa “compassivo”, mas sua mensagem fala sobre o limite da tolerância divina, mostrando 
que Deus não tem culpado por inocente e que o tempo concedido por Ele para nos arrepender-mos 
não deve ser confundido como uma “porta” para pecarmos o tempo todo. 
 
8 – HABACUQUE 
 
Somente ele recebe ete nome na Bíblia, e significa “abraçado”, “abraço” ou “abraço amoroso”. 
O tempo em que Habacuque profetizou era bem crítico, lembrando que estamos na época “pré-exilio“, 
onde o povo de Deus ainda não tinha sido levado cativo para a Babilônia (caldeus). Neste tempo, o 
reino do norte (Israel) já tinha sido invadido pela Assíria estabelecendo o cativeiro lá, e para o povo do 
reino do sul (Judá) se tornar também cativo, era uma questão de tempo, pois Deus já tinha enviado os 
caldeus e estavam a caminho. 
 
9 – SOFONIAS 
 
O nome Sofonias significa “O Senhor esconde”. Este foi um dos principais profetas de sua geração e um 
homem de linhagem nobre. Podemos ver que logo no início do seu livro, ele apresenta a sua 
genealogia e mostra que seu tataravô era o rei Ezequias, o rei de Judá. E nos mostra também que ele 
era descendente de Davi e de família real, um palaciano (quem vive na corte), assim como Isaías. 
 
Uma das maiores coisas que Sofonias fala contra Judá em suas profecias, era relacionado ao 
sincretismo religioso. O mero formalismo religioso também é citado. Se você observar, o povo passou 
por uma reação em cadeia de decadência, primeiro Deus exorta contra a idolatria, depois contra as 
injustiças, depois contra o abuso de poder, depois contra o formalismo na adoração a Deus, depois no 
sincretismo religioso(fusão de doutrinas de diversas origens, um exemplo foi Roma que por um tempo 
virou cristã, mas por dominar vários outros povos de diferentes culturas, acabou misturando todas as 
culturas para agradar a todo mundo a fim de viverem em paz com todos os povos conquistados) e o 
politeísmo (adoração a vários Deus e não a um único Deus). 
 
O povo aqui já estava totalmente frio e por levar a adoração a Deus como obrigação, acabaram 
deixando entrar no seu coração o culto a outros deuses, já que não faziam o culto por amar a Deus, 
mas por seguir uma liturgia, uma tradição, não muito diferente dos crentes, que se esfriam por ir na 
igreja por ir e não para adorar de verdade, se entregar a Cristo e derramar toda a sua vida aos pés de 
Cristo. 
 
10 – AGEU 
 
Aqui já se passaram 70 anos, o tempo em que o povo ficou cativo pelos caldeus (Babilônia). Ageu foi o 
primeiro profeta “pós-exílio”. Em 586 AC, Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor em sua terceira 
investida contra Judá. O cativeiro duraria até 538 AC, quando Ciro, rei da Pérsia, que havia derrotado 
os caldeus, cria um decreto permitindo o retorno dos exilados judeus para a sua terra. Durante a 
reconstrução ela é interrompida  pelo rei Cambises (Artaxerxes), sucesor de Ciro. Somente após a 
morte de Cambises e reinado do seu sucesso, o rei Dario Histapes, é que o povo recebe autorização de 
novo para o projeto de reconstrução do Templo. 
 
Parece ser o fim dos problemas, o povo finalmente volta para reconstruir o templo e a cidade detruída. 
Mas não é. O povo voltou, porém totalmente relaxado com seu compromisso de reconstruir o templo. 



O povo estava já desanimado e sem a alegria do Espírito Santo nesta época. O povo quando voltou 
passou por um período de seca e escassez, pois deixaram de lado a construção do templo para 
construírem suas casas e moradas, investiam tudo, inclusive o tempo, para levantar sua casas luxuosas 
e grandes, porém o templo ainda estava destruído e em segundo plano. Só que o povo tinha como 
governador Zorobabel e Josue como sumo sacerdote (não é o Josue do Egito não). É ai que a 
mensagem do profeta entra, no qual Deus disperta os líderes para que acordem e liderem o povo para 
a reconstrução do templo em primeiro lugar, pois era no templo que Deus denovo iria se manifestar e 
o povo iria ser avivado e ter o ânimo de volta. 
 
Aqui a glória da segunda casa seria maior que a da primeira. 
 
11 – ZACARIAS 
 
O livro do profeta Zacarias é mais escatológico(voltadas para o futuro ou voltada para o final dos 
tempos). Aqui Deus fala com o povo que esse desânimo e sentimento “pós-exilio” não era o final da 
história e que não iriam ficar sem o consolo divino, o seu fim seria especial, por isso todo o esforço no 
tempo presente iria valer a pena. 
 
A nação não tinha rei, mas Deus tinha planos de restaurar seu povo, se tornarem uma nação e o mais 
importante, se tornar sede do governo do Messias sobre toda a Terra (ZC 2:10-13 e ZC 8). 
 
Através da mensagem de Deus por Zacarias, o ânimo do povo voltou e a reconstrução do templo 
caminhou para o fim.  Aqui vemos claramente que Deus exorta, consola e edifica. 
 
12 – MALAQUIAS 
 
Não, o livro de Malaquias não está associado à dízimos! 
Ele livro traz uma curiosidade, qual seria a última mensagem do antigo testamento para o povo? 
 
Os problemas acabaram? NÃO! O livro de Malaquias fala sobre quatro coisas principais: 
    1 – O sacrifício que eles davam denovo no templo não era perfeito, era de qualquer jeito (ML 1:7-8) 
    2 – O povo estava agora casando com vizinhos estrangeiros, ou seja, a povo de Deus agor estava 
casando com outros povos. Além disso, estavam desprezando a mulher da sua mocidade (sua esposa – 
aqui mostra que o Senhor já tinha estabelecido que cada homem teria uma única esposa) para se casar 
com uma mulher mais nova e estrangeiras. 
    3 – O dia do Senhor, o dia do acerto de contas com cada um. (ML 3:18 e ML 4:1). 
    4 – A infidelidade na entrega dos dízimos. Pois naquela época, assim como hoje, a igreja era 
sustentada com os dízimos e as ofertas, e se o povo roubava a Deus nos dízimos e nas ofertas, como a 
igreja sustentaria seus gastos? Suas despesas? Isso gerou uma falta de mantimentos para o povo e 
Deus não se agradou e por isso o próprio povo não via o fruto do seu trabalho, pois seu dinheiro não 
rendia. Mas Deus tem compromisso com aqueles que trazem seus dízimos. Você só pode provar a 
Deus como diz em Malaquias se a condição for atendida (“Se Eu não vos abrir as janelas dos céus e não 
derramar sobre vós benção tal, que dela vos advenha maior abastança”). Será que Deus não tem nos 
abençoado para que venhamos a prová-lo? 
 
O cristão que se propõe a seguir o mandamento bíblia do dízimo (pois dar o dízimo é uma ordenança 
divida, pois Deus falou “TRAZEI”, não é condicional) vence a avareza, o materialismo e o egoísmo. 
Vencendo a avareza, demonstra que seu amor não está no dinheiro. Vencendo o materialismo, ele 
demonstra que acata o que Jesus ensinou: “Então, lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de 
toda e qualquer avareza; porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele 
possui” (LC 12:15). Vencendo o egoísmo, ele reconhece que pode usar seus bens para o interesse de 
outros.  
 



Será que a teologia da prosperidade, que diz que se você é crente, você tem que ser próspero 
financeiramente, ter muito dinheiro, casa e carros, senão Deus não está na sua vida, se encaixa no que 
Jesus falou em Lucas 12:15? 
 
Aqui finalizamos o estudo sobre os 12 profetas menores. Espero que tenha sido benção para vossas 
vidas e que vocês usem de exemplo a vida do povo de Israel como exemplo, para não cometer os 
mesmos erros, como Paulo falou em 1 CO 10. 
 
A paz do Senhor. 
 
 
  


