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     A trama da existência é tecida na tensão entre o divino e o humano. O monoteísmo cristão revela 

Deus como uma pessoa e destaca que há uma relação íntima que jamais se encerra entre Deus e os 

homens. Deus nunca está apartado, é também providência divina tanto na vida particular quanto na 

totalidade da história universal. Os meios diretos da ação de Deus somos todos incapazes de percebê-

los, a não ser que Ele queira revelar para algum eleito, mas os meios indiretos de sua ação nos é 

visível e palpável, pois os profetas são aqueles que aparecem na história para realizar concretamente 

um desígnio da providência divina e fazer aos homens um chamado da parte de Deus.  

     Porém, quem realmente vem da parte de Deus? Uma vez que há “chamados”, que a providência 

divina participa efetivamente da história humana, primeiramente essa relação entre o divino e o 

humano deve ser sustentada na fé, na confiança nessa mesma providência divina e na 

perfectibilidade com a qual ela reveste o homem para ascender na senda espiritual. E logo em 

seguida, de igual importância, também cumpre entender e avaliar os instrumentos desse “chamado”, 

os profetas, quais as suas funções, e como identificar se eles vem da parte de Deus, por isso, pois, a 

necessidade do estudo sobre os meios de reconhecer os verdadeiros profetas e os inimigos de Deus.   

    Essa desconfiança não anula o ato de fé, na verdade o reforça e o torna mais preciso. Jesus, na sua 

sabedoria, já havia alertado para a necessidade dessa avaliação, dizendo: “Guardai-vos dos falsos 

profetas que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas...; guardai-vos de que alguém vos seduza; o 

cristo está aqui, ou está ali, não o creiais...” Portanto, essa já é a fé raciocinada, vigilante e 

esclarecida; ela conclama todas as faculdades e o exame rigoroso para que o homem acolha o 

chamado de Deus de forma inteligente e não se veja enganado.  

     A primeira diligência é entender a “missão dos profetas”, sua finalidade primordial quando estão 

cumprindo os desígnios de Deus; Kardec a descreve:  

                             “Se diz de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as 

coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual.” 

     Assim, as profecias, as predições e os prodígios não são o caráter distintivo dos verdadeiros 

profetas; eles são “enviados de Deus” para “instruir os homens.” Isso é muito importante, pois 

muitas pessoas são capazes de produzir os chamados prodígios espirituais, em virtude da 

mediunidade, mas o que as distingue dos verdadeiros profetas é o caráter elevado da missão destes 

últimos e o ensino superior do qual são portadores. O advento dos profetas é esporádico e quando 

surgem marcam definitivamente os rumos da história espiritual da humanidade, ao passo que as 



manifestações espirituais ocorrem mesmo diariamente e não imprimem necessariamente um rumo 

decisivo na vida espiritual dos homens – são apenas os efeitos da relação constante entre a 

humanidade terrena e a humanidade além-túmulo. Os “falsos profetas” são na verdade simples 

médiuns que outorgam para si uma missão divina, por motivos os mais variados, e nisso encontram o 

auxílio de uma turba de Espíritos sistemáticos, levianos e mistificadores. Então, a advertência de 

Jesus mostra a necessidade de nos protegermos do fascínio dos prodígios:  

                          “Porque se levantarão falsos Cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de 

espantar, até seduzir, se for possível, os próprios escolhidos.” 

     Jesus mesmo produziu grandes prodígios espirituais, e acentuou que seus discípulos também 

poderiam fazê-los. Mas esses prodígios estão inseridos e submetidos a um sentido maior de sua ação 

missionária: pregar a palavra do reino de Deus e demonstrar que Ele perdoa, cura e abre o caminho 

da salvação para os que se arrependem. Com efeito, a palavra do reino é a máxima instrução de Jesus 

e o motivo central de sua encarnação, e os prodígios espirituais são apenas o início dos sinais visíveis 

da restauração do gênero humano e da comunhão com o divino.  

     Então, se pessoas comuns, e mesmo medíocres espiritualmente, podem fazer certos prodígios, a 

primeira consequência é que esses fenômenos não podem ser classificados como acontecimentos 

milagrosos – nem Jesus, nem discípulos, nem falsos profetas fazem milagres, pois seria admitir que 

seres inferiores têm o mesmo poder que Deus e Jesus. Portanto, o que é designado como prodígios 

ainda estão na ordem da natureza e só cumpre a vontade de Deus quando faz parte de um desígnio 

providencial.  

     O alerta que Jesus faz a respeito dos falsos Cristos e falsos profetas comprova que Ele mesmo 

considera os prodígios espirituais pertencentes à ordem natural, uma vez que são passíveis de 

repetição e imitação por parte dos homens, e podem mesmo servir a propósitos contrários à 

providência divina. Portanto, a noção do milagre e dos prodígios espirituais como acontecimentos 

sobrenaturais e causados necessariamente por Deus não encontra fundamento em Jesus, pois, 

considera Kardec: 

                                   “Se, pois, segundo o sentido que se dá a essas palavras, o Espírito do mal tem o poder de 

fazer tais prodígios, que os próprios eleitos sejam por ele enganados, disso resultaria que, podendo fazer o 

que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus, e não provam 

nada, uma vez que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio.” 

     Seria o caso de perguntar: há seres inferiores que são capazes de promover curas, por exemplo? 

Ora, não vemos diariamente inúmeros casos de curas promovidas por médiuns ou líderes religiosos 

cuja vida particular contém uma multidão de atos inconfessáveis, vergonhosos e desprezíveis? Eles 

não tem mérito moral algum, são apenas instrumentos naturais da providência, e quando tentam se 

apropriar dos prodígios para seduzir, erigir doutrinas falaciosas e realizar atos extravagantes, se 

tornam então falsos Cristos e falsos profetas. Tão somente os fatos espirituais não garantem a efetiva 

moralidade de ninguém, embora possam até produzir um bem objetivo a alguém.   

      Encarar os fatos espirituais como pertencentes a ordem natural é o primeiro passo para subtrair a 

atmosfera misteriosa que geralmente os envolvem e tornam as pessoas propensas a serem 



manipuladas, porque estão diante de um poder desconhecido. Se homens de má-fé são capazes de 

produzir fenômenos excepcionais a semelhança dos enviados de Deus, então há um fator orgânico 

que determina essas operações, independente da moralidade:  

                                  “O fato de operar o que, aos olhos de certas pessoas, passa por prodígios, não é, pois, o 

sinal de uma missão divina, uma vez que pode resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir, ou de 

faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno pode possuir tão bem quanto o mais digno. O  verdadeiro 

profeta se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais.” 

     Abaixo do verdadeiro profeta, está a simples multidão de médiuns, cheios de imperfeições como 

os demais homens, e que não tem propriamente o encargo de uma missão divina, mas uma tarefa, um 

serviço, que necessitam prestar com diligência a fim de se repararem ante a lei divina. No entanto, 

imperfeitos como são, muitos tentam tirar vantagens vis dessas “faculdades orgânicas especiais”, 

corrompendo a oportunidade de reparação que a providência divina lhes concede. Do outro lado, está 

a multidão dos tolos que os adoram, depois se decepcionam, e ai praguejam contra a religião. Mas 

Jesus já havia avisado – haverá falsos Cristos e falsos profetas -, eles não tem do que reclamar.  
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