FALSOS PROFETAS E FALSAS VISÕES
"Os teus profetas viram para ti vaidade e loucura, e não manifestaram a tua maldade, para
afastarem o teu cativeiro: mas viram para ti cargas vãs e motivos de expulsão." (Lamentações
2.14)

QUEM SÃO OS FALSOS PROFETAS
"Os teus profetas viram para ti vaidade e loucura, e não manifestaram a tua maldade, para afastarem o
teu cativeiro: mas viram para ti cargas vãs e motivos de expulsão." Lamentações 2.14
Falsos profetas são pessoas que pregam o que não vivem e mentem dizendo terem recebido
sonhos e visões de Deus. Seus ensinamentos são enganosos e por isso nada tem a ver com Deus
e com a sua palavra, a Bíblia. Estão por aí querendo enganar as pessoas e se os crentes não
vigiarem serão enganados, por isso "cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos
de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores”. Os seus discursos são suaves para
agradar os ouvintes e quem os ouve e os segue geralmente não gostam de ser confrontados.
Precisamos comparar as pregações, os sonhos e as visões com o que diz a Bíblia, pois se alguém
prega algo contrário às Escrituras é um falso profeta. Por isso é muito importante ler e estudar
a Palavra para ter intimidade com Deus e saber distinguir o que vem e o que não vem da parte
dEle.
FALSOS PROFETAS NÃO PREGAM SOBRE A REALIDADE DO PECADO
"Os teus profetas viram para ti vaidade e loucura, e não manifestaram a tua maldade, para afastarem o
teu cativeiro: mas viram para ti cargas vãs e motivos de expulsão." Lamentações 2.14
No tempo do Antigo Testamento os profetas não pregaram confrontando o povo com os seus
pecados, mas usaram palavras falsas, enganosas e agradáveis para não contrariar ninguém e
assim serem populares, trazendo um falso alívio e com isso a destruição iminente. Os falsos
profetas ignoraram e omitiram a justiça de Deus, falando muito do amor de Deus e pouco ou
nada da sua santidade que odeia o pecado. É necessário entendermos que Deus é amor, mas
abomina e odeia o pecado. “A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça
dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Porque, tendo
conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário,
se obscureceu”. (Romanos 1:18,21) O juízo de Deus condena e pune tudo o que o ofende. A
Bíblia mostra que quem não se arrepende dos seus pecados está debaixo do castigo de Deus.
FALSOS PROFETAS NÃO PREGAM SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS DO PECADO
"… Mas anunciaram visões falsas, que a levaram ao cativeiro”. Lamentações 2:14b

Não podemos nos enganar. Devemos saber que pecados tem consequências. Muitos se
perguntam porque determinadas situações ocorrem em sua vida e isso pode ser consequência
de uma vida cheia de decisões erradas, que não agradaram a Deus. “Não se enganem: de Deus
não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua
própria carne, da carne colherá corrupção; mas quem semeia para o Espírito, do Espírito
colherá vida eterna”. (Gálatas, 6:7,8). Aqui está a imutável lei da semeadura. Precisamos ter em
mente que a colheita é obrigatória. Hoje tem muita gente vivendo separada de Deus, no
cativeiro espiritual, em calamidade moral, afetados emocionalmente, vivendo em opressão e
se sentindo culpados, vítimas de suas decisões pecaminosas. Por isso devemos nos converter
dos nossos pecados, confessar a Deus e aceitar a sua justificação, crendo em Jesus Cristo para
ficar livre da condenação. E tendo a convicção de que Deus é gracioso e nos ajudará a lidar
com as consequências das nossas escolhas.
FALSOS PROFETAS NÃO PREGAM SOBRE A RESTAURAÇÃO DO PECADOR
“…Para restaurarem a sua sorte…” Lamentações 2:14c
Os falsos profetas não pregam que existe uma saída para o pecador, um caminho de salvação e
uma porta que leva o pecador para ter uma vida abundante com Deus. Também não anunciam
a necessidade de um arrependimento sincero que leva a um quebrantamento. “Arrependam-se
e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que, da presença do
Senhor, venham tempos de refrigério, e que ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês,
a saber, Jesus”. (Atos 319,20), Sem arrependimento não há conversão genuína,

perdão de

pecados e libertação das consequências e da culpa do pecado.
PARE, PENSE E FUJA DOS FALSOS PROFETAS
"Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos
devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos”. Mateus 7.15-16
Que Deus nos livre dos falsos profetas e de suas falsas visões, eles negam a realidade e as consequências do
pecado. Não pregam a restauração do pecador por meio da fé em Cristo Jesus e não conduzem o povo ao
arrependimento e à conversão genuína, agindo como cegos guiando cegos. Que o Senhor nos livre de
consumir um evangelho mentiroso, centrado no prazer do homem e nos eu ego e longe da vontade de
Deus.

