
CAP XXI – HAVERÁ FALSOS CRISTOS E FALSOS PROFETAS  

 

Itens 1 a 5 – Conhece-se a árvore pelo fruto. Missão dos Profetas. Prodígios dos 

falsos profetas. 

 

Evangelho de Lucas, Capítulo 6, Versículos 43 a 45: 

 

“Pois não há árvore boa produzindo fruto deteriorado, por outro lado, nem 

árvore deteriorada produzindo fruto bom. 

 

Pois cada árvore é conhecida a partir do próprio fruto; pois não se colhem figos 

dos espinheiros, nem vindimam cacho de uva da sarça. 

 

O homem bom apresenta coisa boa do bom tesouro do coração, e o mau 

apresenta coisa má do seu mau tesouro. Pois da abundância do coração fala a 

boca dele.” 

 

 

Itens 1 a 3 - Conhece-se a árvore pelo fruto 

 

A mensagem desta noite faz parte das advertências que Jesus faz a todos, após as bem 

aventuranças, com intuito de preparar todos para a vida futura. 

 

Neste capítulo, Kardec fala sobre como reconhecer as árvores boas que dão bons 

frutos e também como reconhecer os verdadeiros profetas. 

 

Vamos falar um pouco sobre as árvores boas e as árvores más. 

 

Se temos uma árvore no quintal e não sabemos que planta é aquela, basta esperar 

pelos frutos, como ensina o Evangelho de Jesus em sua simples e perfeita didática. 

 

Se nascerem figos, teremos uma figueira, se nascerem maçãs, teremos uma macieira. 

 

Assim como as árvores, nós também temos uma natureza íntima que fala de nós, por 

meio dos nossos frutos que são nossos pensamentos, atitudes e ações no mundo em 

que vivemos. 

 

Se nossas ações e pensamentos estão no bem, os resultados serão bons. Por isso, 

devemos nutrir, repetir e exercitar as ações e pensamentos positivos. 

 

Se nossas ações e pensamentos produzem resultados ruins, devemos orar e vigiar para 

mudar nossas atitudes e transformar nossa conduta. 

 

Os Espíritos mais elevados, com grande bagagem de vivência e sabedoria, já 

descobriram o bem como ferramenta de evolução. 

 



Nós ainda somos aprendizes, estamos na infância espiritual e, por isso, nossas 

atitudes ainda produzem frutos de sofrimento e dor. 

 

No entanto, já evoluímos bastante e o fato de estarmos aqui reunidos, interessados em 

aprender sobre as lições de Jesus, nos coloca na posição de Espíritos que já 

reconhecem Deus como causa primária de todas as coisas, e que somos aprendizes da 

vida buscando acertar o rumo na vivência da Lei de Amor. 

 

Emmanuel, no livro “Fonte Viva”, no Cap. 7 – Pelos frutos, nos fala: 

 

“Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim 

pelos frutos, pela utilidade, pela produção. 

 

Assim também nosso Espírito em plena jornada... 

 

Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que 

parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou 

expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela 

substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso 

concurso no bem geral. 

 

- "Pelos frutos os conhecereis" - disse o Mestre. 

-"Pelas nossas ações seremos conhecidos" - repetiremos nós.” 

 

 

Item 4 – Missão dos profetas 

 

O que é um profeta? 

 

É comum entendermos como profeta aquele que tem o dom de adivinhar o futuro, 

tanto que de certa forma as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. 

 

No entanto, no sentido evangélico, profeta é todo enviado de Deus com a missão de 

instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. 

Por isso, um homem pode ser profeta e não fazer predições.  

 

Como reconhecer os falsos profetas? 

 

Jesus mesmo nos dá a resposta quando fala que a árvore má não dá bons frutos e 

vice-versa. 

 

No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Luís, em Bordeaux 1861, nos 

orienta nesse reconhecimento: 

 

“(...) São as obras que deveis examinar. 



 

Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de 

natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas: 

a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações; se, em 

apoio das palavras, apresentam os atos, podereis então dizer: estes são realmente 

enviados de Deus. 

 

(...) 

 

Desconfiai, porém, das palavras melífluas (“bajuladoras”), desconfiai dos escribas 

e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas. Desconfiai 

dos que pretendem ter o monopólio da verdade! 

 

Não, não, o Cristo não está entre esses, porquanto os que ele envia para propagar a 

sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, seguindo-lhe o 

exemplo, brandos e humildes de coração.” 

 

Em termos práticos, temos como caracteres do verdadeiro profeta: 

 

- Influência moral de suas obras.   

 

- São reconhecidos por todos sem precisarem fazer alarde sobre si. Enquanto que os 

falsos profetas fazem questão de se colocarem como enviados de Deus. 

 

- São humildes e caridosos, enquanto os falsos são vaidosos e orgulhos. 

 

É importante ressaltar que os falsos profetas se encontram também entre os 

desencarnados. São Espíritos que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião 

e retardam a obra de emancipação da Humanidade. 

 

Muitos Espíritos, ainda equivocados moralmente, desenvolveram a capacidade de 

enganar e, por isso, utilizam linguagem mais sofisticada, referências intelectuais de 

peso, misturando ideias verdadeiras com falsas interpretações, às vezes de forma tão 

sutil que escapa à observação. 

 

Por isso, Kardec alerta para a importância do estudo e do aperfeiçoamento moral 

como forma de educar o médium para o uso da mediunidade. 

 

Observemos que quando uma verdade deve ser revelada à Humanidade, ela é, por 

assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos considerados sérios. 

Temos como exemplo, as mensagens que compõem a própria Codificação Espírita 

que foram enviadas a diversos médiuns em vários lugares. 

Kardec enfatiza que somente a regularidade e a continuidade das reuniões mediúnicas 

permitem apreciar a moralidade e o conhecimento intelectual dos Espíritos 

comunicantes. E conclui, com muita lógica:  

 



“Ora, se é preciso experiência para julgar os homens, de muito mais habilidade 

necessitamos para julgar os Espíritos.” 
 

Lembremos também que Chico Xavier foi alertado por Emmanuel que se ele 

(Emmanuel) dissesse algo que não estivesse de acordo com as leis de Deus trazidas 

por Jesus e com Kardec, que ele não acreditasse e desprezasse o que ele falou, em 

prol de Deus, Jesus e Kardec. 

 

Item 5 - Prodígios dos profetas 

 

Kardec, ao falar sobre o prodígio dos profetas, alerta que na acepção teológica, que é 

diferente da acepção espírita, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, 

fora das leis da natureza. 

 

No entanto, nós que já temos um pouco mais de esclarecimento, proporcionado pela 

Doutrina Espírita, sabemos que o milagre não existe e que os fatos chamados de 

fenômenos são explicáveis pelas leis da natureza. E diante desse conhecimento, o 

prodígio desaparece para dar lugar à luz da razão e da ciência! 

 

Precisamos lembrar sempre que o homem de bem não faz prodígios, ele exerce a 

fraternidade desenvolvendo a caridade.  

 

Uma identificação infalível que nos permite diferenciar o homem de bem do falso 

profeta, portanto, é:  A CARIDADE.  

 

O homem de bem espalha em torno de si ações de amor e da caridade, enquanto o 

falso profeta se preocupa com as aparências, cercando-se dos ditos prodígios e 

atitudes que impressionem os ignorantes e desatentos. 

 

Daí vemos a importância de conhecer e compreender os fundamentos de tudo que 

lemos, ouvimos e vemos, bem como de refletir se de fato, a ideia com que tivemos 

contato traz algo de bom a nós e à Humanidade como um todo. 

 

Para finalizar temos a mensagem “Máximo e Mínimo”, de Emmanuel, do “Livro 

da Esperança”, psicografia de Chico Xavier: 

 

“Se aceitarmos Jesus por Mestre, urge recordar que ele está entre nós e os outros, 

conquanto sempre mais intimamente unido àqueles que se aproximam famintos, 

cansados, desorientados, cambaleantes. 

 

Muitas vezes, tonas a refeição, provando acecipes diversos e largando à toa pratos 

cheios que endereças, inconscientemente ao cano de esgoto. 

 



Há porém, milhares de criaturas que se regozijariam com diminuta porção das 

sobras que te despencam da mesa. 

 

Recolhes a veste comum, verificando ornatos ou combinando cores que te 

dignifiquem a presença, relegando peças e peças a descanso inútil no armário. 

 

Existem, contudo, milhares de infortunados, suspirando pela roupa batida que 

afastaste de uso. 

 

(...) 

 

Razoável possuas casa própria a teu gosto, contudo, que auxilies a extinguir no 

mundo a nódoa do desabrigo. 

 

(...) 

 

Compreensível acumules as mais altas reservas de inteligência, todavia, ninguém 

esteja privado de buscar o alfabeto. 

 

Mereces o máximo de segurança e alegria, as não deixes os outros sem o mínimo 

de apoio à necessária sustentação. 

 

Se trazes o nome de Jesus na confissão da própria fé, carregas no coração a luz do 

Cristianismo e Cristianismo, na essência, quer dizer Jesus e os outros juntos de 

nós.” 

 

 


