COMO RECONHECER SE UM PROFETA É DE DEUS?
Olá amados,
É muito comum no meio cristão, pessoas considerarem-se profetas de Deus.
Observamos pastores e bispos falando a respeito de visões e profecias. Devemos
reconhecer que alguns casos Deus pode realmente está atuando nessas pessoas para
levar instruções e advertências a seu povo. Mas, a luz da bíblia, como reconhecemos
quando um profeta é usado por Deus? Ao lermos a bíblia, fica claro que Deus usa
profetas (Amos 3:7 Joel 2:28). Todavia, a bíblia nos mostra que não devemos dar
crédito a qualquer profeta, mas antes devemos testá-lo e a bíblia nos mostra as provas:
Prova 1
O verdadeiro profeta sempre promove a obediência à vontade de Deus.
(Deuteronômio 13:1- 4.). A bíblia é clara ao mostrar que Deus dá o Espirito Santo
aqueles que obedecem (Atos 5:32). Portanto se um profeta prega que uma vez você
estando salvo é livre para fazer o que quiser, saiba que é um falso profeta. A bíblia nos
mostra que devemos ser submissos a Deus por que em nossa vontade natural há muitos
enganos (veja Jeremias 17:9-10).
Prova 2
Suas profecias quando não condicionais, sempre se cumprem. Veja por exemplo
o caso de Nínive. Jonas profetizou que a cidade seria destruída SE o povo não se
arrependesse…Porém a cidade não foi destruída. Teria o profeta errado? Não, era uma
profecia condicional…SE o povo NÃO se arrependesse, a cidade seria destruída, mas o
povo se arrependeu… “Quanto ao profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a
palavra desse profeta, então será conhecido que o Senhor na verdade enviou o profeta”.
Jeremias 28:9.
Prova 3
O verdadeiro profeta fala de acordo com a Lei de Deus e o testemunho da bíblia.
(Isaías 8:19, 20.). Não faz sentido o profeta dizer que a salvação é pela graça, mas
permite que os filhos de Deus quebrem sua lei, visto que pecado é a transgressão da lei
(1º Jo.3:4) e pela lei vemos o pecado (Rom.3:20). Essa questão é tão séria que muitos
que efetuavam milagres, expulsavam demônios em nome de Jesus, são rejeitados pelo
próprio Jesus! por que será? Analisemos um trecho do texto de Mateus 7:
"...Então, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim vós
que praticais a INIQUIDADE" (verso 23)
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Jesus portanto está dizendo:
"...Então, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim vós
que DESRESPEITAM A LEI"
Jesus está rejeitando claramente aqueles que mesmo invocando o nome de Jesus
e fazendo milagres em Seu nome, pois desrespeitam a Lei! porque são aqueles que
praticam iniquidade (anomian), pois a bíblia é clara em dizer que pecado é a

transgressão da lei (1º João 3:4). Aqueles que são usados por Deus como profetas
devem apontar para Cristo como nosso salvador, todavia a salvação pela graça, não
exclui a obediência as leis de Deus, leia João 14:15 e 1º João 2:4.
Prova 4
Os frutos da vida do profeta revelam suas credenciais divinas. “Guardai-vos dos
falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos
devoradores”. Mateus 7:15. Ou seja, veja a vida do profeta, seu ministério, seu
comportamento, seu testemunho e se aquilo que fez está prosperando. Observe se ele
está mais preocupado com salvação ou com as finanças da igreja! Por mais prodígios e
milagres que ele faça, se for uma pessoa focada excessivamente nas questões matérias,
especialmente na questão financeira e se viver uma vida de luxo e ostentação,
certamente não é um profeta de Deus.
Prova 5
Os Verdadeiros Profetas enfatizam a Jesus Cristo. (I João 4:1-3). A bíblia mostra
que o povo dos últimos dias, tem Cristo como centro de sua fé (apoc.14:12). Por
maiores milagres que faça, se não reconhecer Cristo como salvador e centro de nossa fé,
certamente é um falso profeta. A bíblia é clara ao mostrar que a salvação é através de
Cristo somente (João 14:6), não por obras nem por outra pessoa. Jesus e seus apóstolos
também nos dão mais orientações:
“E surgirão muitos falsos profetas, e ENGANARÃO a muitos” Mateus 24:11
“Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo; e ENGANARÃO a
muitos” Mateus 24:5
O apóstolo João :
“Porque já muitos ENGANADORES entraram no mundo, os quais não confessam que
Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo”. 2º João 1:7
Apóstolo Pedro:
“E também houve entre o povo FALSOS PROFETAS, como entre vós haverá também
falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o
Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição” 2º Pedro 2:1
Jesus e os apóstolos claramente nos alertam a respeito dos falsos ensinadores. O
que devemos fazer então? Certamente examinar as escrituras, para não sermos
enganados por falsos ensinadores. A bíblia nos mostra todos os atributos para
reconhecermos os falsos profetas. Um detalhe importante é que mesmo se o profeta
possui alguns desses atributos mas não possui os outros, isso o torna um falso profeta!
Por mais milagres e prodígios que ele faça. O verdadeiro profeta deve possuir TODAS
as características anteriormente mostradas.
Por fim, quando alguém se levantar pregando ser um profeta de Deus, basta
deixar que a bíblia fale por si mesma.

Resumo:
Um verdadeiro profeta:
 Promove a Obediência a Deus e a seus princípios e leis
 Usa apenas a bíblia como guia de fé e prática
 Suas profecias, quando não condicionais, sempre se cumprem
 Centraliza sua mensagem em Cristo (o profeta deve ser cristocêntrico)
reconhecendo que Cristo é o Salvador é que não a outro meio de salvação
 Dá bons frutos
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