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Falsos profetas
Um problema ontem e hoje



Jim Jones, EUA, 1931-1978
Conduziu o suicídio coletivo de mais de 900 
membros de sua igreja, incluídas 300 
crianças, após mandar assassinar 
representantes oficiais americanos que 
estavam investigando suas atividades na 
Guiana.

David Koresh (Vernon Howell), EUA, 1959-1993
Ele e mais de 70 seguidores morreram em
Waco, Texas, após confrontos com o FBI.



De onde vêm os falsos profetas

� Do meio da igreja, porém com mensagem enganosa

� “E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a 
fim de atrair os discípulos.”
Atos 20:30



De onde vêm os falsos profetas

� Da religião do estado

� Profetas-assessores de 
“confiança”

� Coniventes com o 
poder, por isso
reforçam o que a
autoridade humana
deseja comunicar ou
ouvir

Então o rei de Israel reuniu os profetas até quase quatrocentos homens, e disse-lhes: Irei à peleja 
contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará 
na mão do rei.
Disse, porém, Jeosafá: Não há aqui ainda algum profeta do SENHOR, ao qual possamos consultar?
Então disse o rei de Israel a Jeosafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao 
SENHOR; porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal; este é 
Micaías, filho de Inlá. E disse Jeosafá: Não fale o rei assim.
Então o rei de Israel chamou um oficial, e disse: Traze-me depressa a Micaías, filho de Inlá. (...)
E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: Vês aqui que as palavras dos 
profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei; seja, pois, a tua palavra como a palavra de 
um deles, e fala bem.
Porém Micaías disse: Vive o SENHOR que o que o SENHOR me disser isso falarei.
E, vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à peleja, ou deixaremos 
de ir? E ele lhe disse: Sobe, e serás bem sucedido; porque o SENHOR a entregará na mão do rei.
E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei, que não me fales senão a verdade em nome do 
SENHOR?
Então disse ele: Vi a todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor; e 
disse o SENHOR: Estes não têm senhor; torne cada um em paz para sua casa.
Então o rei de Israel disse a Jeosafá: Não te disse eu, que nunca profetizará de mim o que é bom, 
senão só o que é mal? 
1 Reis 22:5-18



De onde vêm
os falsos
profetas

�Do autoengano

� “E curam a ferida da filha de meu 
povo levianamente, dizendo: Paz, paz; 
quando não há paz.”  Jeremias 8:11

� “Jesus dizia, pois, aos judeus que criam 
nele: Se vós permanecerdes na minha 
palavra, verdadeiramente sereis meus 
discípulos; E conhecereis a verdade, e 
a verdade vos libertará. 
Responderam-lhe: Somos 
descendência de Abraão, e nunca 
servimos a ninguém; como dizes tu: 
Sereis livres?” João 8:31-33



Motivações dos falsos profetas

Assim diz o Senhor aos profetas que fazem o meu 
povo desviar-se; quando lhes dão o que mastigar, 
proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra 
quem não lhes enche a boca:
...
Seus líderes julgam a troco de suborno, seus 
sacerdotes ensinam por lucro, e seus profetas 
adivinham em troca de prata. E ainda se apoiam no 
Senhor, dizendo: "O Senhor está no meio de nós. 
Nenhuma desgraça vai nos acontecer".

Miquéias 3: 5 e 11

Interesses
pessoais

Ganância



Os falsos 
profetas são 
alimentados 
pelos falsos 
crentes

1. Conjuro-te, pois, diante de Deus, e do 
Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os
vivos e os mortos, na sua vinda e no seu
reino,

2. Que pregues a palavra, instes a tempo 
e fora de tempo, redarguas, 
repreendas, exortes, com toda a 
longanimidade e doutrina.

3. Porque virá tempo em que não
suportarão a sã doutrina; mas, tendo
comichão nos ouvidos, amontoarão
para si doutores conforme as suas
próprias concupiscências;

4. E desviarão os ouvidos da verdade, 
voltando às fábulas. 

2 Timóteo 4:1-4



Como descobrir um falso profeta
Observe o que está sendo dito, comparando com a Palavra



Como 
descobrir um 
falso profeta

Veja se a mensagem está coerente com 
a realidade do contexto



Como descobrir um falso profeta
Observe o caráter do profeta e seu modo de viver



Como descobrir um falso profeta

� Busque a orientação e discernimento do Espírito Santo

“Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já 
muitos falsos profetas se têm levantado no mundo.

Nisto conhecereis o Espírito de Deus: Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em 
carne é de Deus;

E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus; mas este 
é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. “

1 João 4:1-3



Vigilância

Intimidade com a Palavra de Deus



Próxima aula: 
31/01 - A profecia

no Novo 
Testamento e nos

dias atuais


