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     O problema dos falsos profetas remonta até a mais alta antiguidade, por exemplo, entre o povo 

Hebreu, Kardec apresenta a preocupação do profeta Jeremias com o surgimento do falso profetismo. 

Jeremias combate precisamente os charlatães da época, os que não são portadores de nenhum 

conteúdo mediúnico, mas fingem inspiração divina. Por isso é dito por ele da parte de Deus: “Eu não 

enviava esses profetas e eles corriam por si mesmos; eu não lhes falava e eles profetizavam de sua 

cabeça. (...) até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira...?”  

     O que caracteriza um falso profeta não é apenas ele fingir inspiração divina, muitos são realmente 

portadores de um conteúdo mediúnico e intermediários de uma ação espiritual. Então, no problema 

do falso profetismo se destacam tanto o charlatão como o exaltado, o impostor e o fanático.  

     A mentira e o fingimento estão sempre presentes: o charlatão é movido pelas “seduções de seu 

coração”, usando o nome de Deus para manipular, e o exaltado ou fanático é o instrumento de 

Espíritos mistificadores, onde ocorre mesmo uma intervenção espiritual, mas que não se encontra de 

fato associada aos desígnios de Deus.  

     Então, a palavra profeta, em sua acepção mais pura, designa o médium que atua segundo a 

vontade de Deus, aquele que é instrumento dos Espíritos do Senhor. E o falso profeta, mesmo 

havendo intervenção espiritual, portanto sendo um médium efetivo, não pode ser visto como um 

profeta, porque age fora dos desígnios de Deus.  

     Então, a necessidade de se identificar o falso profetismo e reconhecer se os Espíritos são de Deus 

já está colocado desde a antiguidade, por isso o Espírito protetor Luoz, conclui dizendo: 

                          “Aprendei, pois, antes de todas as coisas, a distinguir os bons e os maus Espíritos, para não vos 

tornardes, vos mesmos, falsos profetas.” 
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