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DIMENSÃO 2020: 

   PROFETISM



        CENÁRIO DA PÓS MODERNIDADE

   PROFETISM

PARA ONDE CAMINHA A 
HUMANIDADE?



      CENÁRIO DA PÓS MODERNIDADE



      CENÁRIO DA PÓS MODERNIDADE

➢ NEOGNOSTICISMO

➢ NEOPELAGIANISMO

   PROFETISM



PROFETAS

ESTEVÃO



2019
      O QUE É SER UM PROFETA?

DENUNCIAR...

ANUNCIAR...

   PROFETISM



PROFETISMO 

✓Não pode haver uma  comunidade autenticamente Cristã 
sem que haja uma porta misericordiosa para todos que 
precisam; 

✓É chegada a hora de multiplicarmos essas portas; 

✓ Muitas pessoas carecem da experiência da bondade de 
Deus, pois não encontram qualquer ponto de contato...



IGREJA
✓Missão: Anunciar a misericórdia de Deus (MV, n.9) ; 

✓ A misericórdia é critério de credibilidade para nossa 
fé, pois a confiabilidade da Igreja passa pela estrada 
do amor misericordioso e compassivo; 



IGREJA
✓Anúncio de Partilhar uma alegria – indicação de um horizonte 

estupendo (EG, n.279); Não sendo uma PROPAGANDA e sim 
uma URGÊNCIA... 

✓ “Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos: se tiverdes 
amor uns para com os outros” (Jo 13,35); 

✓ “Vede como se amam...” (At 2,44-47).



        MISSÃO PROFÉTICA DA IGREJA
✓Essa missão o povo de Deus recebe na graça do Batismo; 

✓Não podemos permanecer indiferentes diante de tanto 
sofrimento; 

✓“Conhecer Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode 
receber; tê-lo encontrado foi o melhor que ocorreu em nossas 
vidas, e fazê-lo conhecido com nossa palavra e obras é nossa 
alegria” (DAp, n. 29). 



           QUEM SÃO OS PROFETAS DE HOJE?
O PROFETA É SEMPRE UM HOMEM DE ESPERANÇA 

"Um verdadeiro profeta é aquele que é capaz de chorar por seu 
povo e também de dizer as coisas fortes quando for necessário. 
Não é morno, é sempre assim, direto”, disse o Papa Francisco.





✓  Vivenciando a graça recebida no Batismo; 

✓ Denunciando e demonstrando com o meu modo de viver 
as injustiças; 

✓ Anunciando o poder de Deus diante das mazelas, que  
nós do mundo da Pós Modernidade estamos enfrentando. 

REFLEXÕES



       Como exercer a Vocação Profética 
no mundo atual?

TRABALHO EM GRUPO

   PROFETISM


