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Muitas pessoas ao decorrer dos tempos se intitularam o 

“messias”. É preciso ficar atendo aos seguintes sinais:

• Profecias que não se cumprem: se as profecias não se cum-

prem, o profeta não era de Deus. Pois os todos os verdadeiros 

profetas da Bíblia foram reconhecidos porque tiveram profecias 

claras que se cumpriram.

“E, se disseres no teu coração: Como conhecerei a palavra 
que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do 
Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim; 
esta é palavra que o Senhor não falou; com soberba a falou 
aquele profeta; não tenhas temor dele”, Dt 18.21,22.

• Frutos ruins: pode até ser um grande líder, fazer sinais e 

maravilhas! Mas, por ser falso profeta, os frutos de sua vida se-

rão ruins. Podemos sim identificar um falso profeta pelos seus 

frutos! Como é o caráter do profeta? Ele demonstra os frutos 

do Espírito em sua vida? A sua conduta é ilibada, ou será que 

mostra mais dos frutos da carne (imoralidade, ira, arrogância, in-

veja, brigas...)? Um falso profeta também pode ser reconhecido 

por causar discórdia e promover controvérsias sobre assuntos 

secundários.

“Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós 
vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devora-
dores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se 
uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda a 
árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz 
frutos maus”, Mt 7.15,16,17.

• Não ensina a verdade: o falso profeta não ensina a verdade. 

Ele pode até usar a Bíblia, mas de maneira distorcida, tirando 

versículos do contexto, ignorando partes da Bíblia ou acrescen-

tando outros ensinamentos sem embasamento bíblico algum. 

Felizmente, a solução para não cair na sua armadilha é simples: 

conhecer bem a Bíblia!

“Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anun-
cie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, 
seja anátema.Assim, como já vo-lo dissemos, agora de novo 
também vo-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho 
além do que já recebestes, seja anátema”, Gl 1.8,9.

Cristo é o Messias verdadeiro, as profecias sobre Sua vinda 

à terra para salvar a humanidade se cumpriram, Sua conduta 

terrena foi admirável e exemplar. Ele ensinou a verdade, pois era 

a própria verdade!. Só existe um Cristo, um Evangelho, um céu.

O Ungido Salvador
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