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     Estamos em tempo de transição e renovação espirituais, e praticamente todos que estão 

intimamente ligados a Terra sentem essa verdade, pois: são séculos de vivência neste mundo e na sua 

imediata extensão espiritual; todos estão envolvidos nessa atmosfera de renovação iniciada por 

poderosas entidades espirituais e que implica uma sensação íntima de urgência moral; e o imaginário 

da humanidade está acumulado de símbolos apocalípticos que tentam dar algum significado a essa 

vaga e esparsa percepção. 

     Há muitas nuances na forma com que cada indivíduo acolhe o chamado espiritual de renovação e 

na expectativa com essa presente hora extrema do mundo. Mas a questão é muito simples: o 

momento é de intenso trabalho de transformação moral; tudo o que realmente precisamos saber já 

nos foi revelado; já possuímos mais de dois mil anos de intensas relações com o “céu”, que até se fez 

carne na figura de Jesus Cristo e de seus emissários superiores.  

     Mas ao invés de se lançarem ao trabalho sobre si mesmos, muitos ficam presos na expectativa de 

ininterruptos adventos divinos, como forma de substituir a responsabilidade pessoal e a luta moral 

por um simples ato de adoração infecunda, como se apenas isso os redimissem de sua natureza 

degradada. É com base nessa inércia e infantilismo morais que os falsos profetas atuam, pois eles se 

apresentam como perfeitos substitutos do esforço próprio e solução imediata e concreta, que não está 

num futuro distante.  

     Mas os verdadeiros profetas são efetivamente superiores, quando surgem entre os homens, sua 

personalidade se destaca naturalmente pela elevação do caráter, estão além do nível ordinário dos 

homens, pois só os superiores podem fazer progredir substancialmente toda uma sociedade. Outro 

aspecto muito importante é que comumente eles desconhecem a missão divina que devem realizar, 

eles agem muito naturalmente pela “força do seu gênio.” Portanto, os que se autoproclamam 

revestidos de uma missão divina, já merecem toda a desconfiança, já não há a virtude elementar da 

modéstia: 

                                 “(...) A maioria dos verdadeiros missionários de Deus se ignoram a si mesmos; eles 

cumprem aquilo para o que foram chamados pela força do seu gênio, secundados pela força oculta que os 

inspira e os dirige pelo seu desconhecimento, mas sem propósito premeditado. Numa palavra, os verdadeiros 

profetas se revelam pelos seus atos; enquanto que os falsos se colocam, eles mesmos, como os enviados de 



Deus, o primeiro é humilde e modesto; o segundo é orgulhoso e cheio de si mesmo; fala alto e, como todos os 

mentirosos, parece sempre temer não ser acreditado.” 

     Portanto, os faladores, os retóricos, os que se põem à vista de todos, devem ser observados com 

extremo cuidado, pois, por esses modos, tudo indica que eles não tem a força do gênio, mas o 

impulso do orgulho e o amor à glória pública. Do outro lado estão as “pessoas bastantes crédulas” 

que lhes dão crédito e lhes fornecem a sensação de prestígio e sucesso, os tornando mais 

determinados. É um círculo infeliz de mentiras e crendice insensata e idólatra.  

     Esse espetáculo de hipocrisia religiosa tende a se multiplicar, explicam os Espíritos superiores. Os 

falsos profetas vão aproveitar ao máximo essa comoção e expectativa gerais que nascem em tempos 

de transição. Portanto, esse é um dos aspectos da luta espiritual que precisamos travar: a luta contra a 

mentira, a hipocrisia e a deturpação. Já fomos todos avisados – é no meio religioso que 

encontraremos o desrespeito aos mais altos valores que todo coração deve se consagrar. Muitas 

pessoas que se chocam com essa maldade travestida de luz, ao invés de se manterem firmes no 

aprofundamento doutrinário e na vivência do espírito da doutrina, optam pelo cômodo sentimento de 

revolta contra a religião, e se autodenominam livre-pensadores, sem bandeira alguma. Isso é o 

mesmo que mandar derrubar todos os hospitais porque neles se concentram as mais lamentáveis 

doenças. Ora, Jesus veio para quem? Para os que detém a sabedoria e o amor? Quê importa ascender 

uma lâmpada onde já brilha uma viva luz? 

     Muitas pessoas crédulas, depois de verem as torpezas no meio religioso, se tornam os “sem 

religião”, mas a causa religiosa talvez seja a mais importante de todas, uma vez que aponta para o 

sentido último da existência no tempo. No meio das torpezas e veleidades, o mais admirável não 

seria se manter na luta por tornar-se a realização viva dos mais dignos preceitos da religião? Afinal, o 

que tem haver uma determinada cosmovisão religiosa com o comportamento falacioso de uma infeliz 

criatura? Isso prova, no máximo, que o hipócrita religioso não é capaz de negar a si mesmo em prol 

de uma causa que o transcende infinitamente, e, coisa estranha, nem o crédulo magoado.  

     Assim, para muito além do falso profeta, e da crendice mesmo dos prodígios espirituais, o mundo 

precisa testemunhar em abundância a verdadeira realização do homem religioso – testemunhar a 

multidão dos que manifestam em sua carne e em seu sangue os elementos mais puros da sua crença. 

O mundo precisa contemplar os verdadeiros benefícios da religião multiplicados no cotidiano. Esta é 

a melhor forma de vencer a hipocrisia religiosa: mostrando o verdadeiro valor da religião.  
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