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Acabe, o malvado rei de Israel, queria 
capturar novamente a cidade de 
Ramote-Gileade dos sírios. Mas 

precisava de ajuda, então pediu a Josafá, 
um bom rei de Judá, para se unir a ele em 
sua campanha contra seu inimigo em 
comum. Josafá disse que estaria disposto a 
unir forças com Acabe, mas antes deveriam 
buscar o conselho de Deus.

Acabe tinha abandonado o Senhor anos 
atrás para adorar ao deus pagão Baal, 
portanto, contratou 400 profetas para que 
se apresentassem perante os dois 
monarcas. Com uma revelação 
surpreendente, esse falsos profetas 
disseram: “Sobe, porque o Senhor a 
entregará nas mãos do rei”. Mas o rei 
Josafá pediu para falar com um profeta 
verdadeiro do Senhor. Acabe disse que 

havia um profeta de Jeová, cujo nome era Micaías, mas acrescentou: 
“Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, 
mas somente o que é mau” (versículo 8).

Diante da insistência de Josafá, Acabe, ainda relutante, enviou um 
servo para que trouxesse Micaías. O profeta corajoso veio e fez uma 
profecia pouco apreciada. Disse a Acabe que ele morreria em uma 
batalha contra a Síria. Acabe, agora, deparava-se com uma decisão 
difícil. Deveria ele crer nos 400 profetas que diziam coisas agradáveis 
ou em um único profeta do Senhor?

O teimoso rei Acabe persuadiu Josafá a ignorar as advertências do 
profeta Micaías e juntar-se a ele na guerra. Pensava que poderia ser 
mais esperto que Deus ao vestir uma armadura de corpo inteiro, 
evitando as linhas de frente da batalha. Mas Acabe aprendeu tarde 
demais que ninguém, jamais, pode escapar da palavra de Deus. Durante 
a batalha, uma flecha perdida voou pelo ar e atingiu Acabe por entre as 
juntas de sua armadura, fazendo-o sangrar até a morte em sua 
carruagem.

Jesus advertiu que haverá muitos falsos profetas nos últimos dias 
(Mateus 24:11). É por isso que devemos saber distinguir a verdade da 
contrafação. Isso pode representar uma questão de vida ou morte!
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O Estudo
Preencha as lacunas após ler cada texto bíblico.

1. A quem o Senhor revela Seus planos definitivos?

  Amós 3:7 Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem 
primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os ____________.

2.  Haverá profetas verdadeiros e falsos nos últimos dias?

  Mateus 24:11 Levantar-se-ão muitos _______ profetas e enganarão a 
muitos.

  Atos 2:17 E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei 
do ______ Espírito sobre toda a carne; vossos _______ e vossas 
________ profetizarão.
Sim, haverá tantos profetas falsos como verdadeiros no tempo do fim. As 
Escrituras também ensinam que os profetas podem ser tanto homens como 
mulheres.

3.  Que tipos de falsos profetas são especificamente 
condenados na Bíblia?

 A. “Nem adivinhador [cartomante].” Deuteronômio 18:10
 B. “Nem prognosticador [astrólogo].” Deuteronômio 18:10
 C. “Nem agoureiro [mágico].” Deuteronômio 18:10
 D. “Nem feiticeiro [vidente mulher].” Deuteronômio 18:10
 E.  “Nem encantador [feiticeiros ou encantadores].” Deuteronômio 18:11
 F.  “Nem necromante [médium espírita].” Deuteronômio 18:11
 G. “Nem mágico [vidente homem].” Deuteronômio 18:11
 H.  “Nem quem consulte os mortos.” Deuteronômio 18:11

Deuteronômio 18:9-12 diz que todos os que fizerem essas coisas são uma 
“abominação” ao Senhor. Por essa razão, os cristãos não devem ter nada a ver 
com eles.

4. A igreja de Deus no tempo do fim terá o dom da profecia? 

  Apocalipse 12:17 Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os 
restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de 
Deus e têm o _____________ de _______. 
Apocalipse 19:10 Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o 
testemunho de Jesus; adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o 
________ da ___________.
Como aprendemos na lição 15, a igreja remanescente de Deus no tempo do 
fim tem o “testemunho de Jesus”, que é o “espírito de profecia. Ao comparar 
Apocalipse 19:10 e 22:9, vemos que o anjo define os “irmãos” de João que 
têm o espírito de profecia como “os profetas” e “os que guardam as palavras 
deste livro”. Em 1 Coríntios 1:5-8, Paulo escreve que a igreja terá “o 
testemunho de Cristo” e não lhe faltará “nenhum dom” até a segunda vinda de 
Jesus. Portanto, a igreja de Deus dos últimos dias realmente terá o dom de 
profecia.

5. De quais maneiras Deus fala com um profeta    
 verdadeiro?

  Números 12:6, 8 Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em _______ 
a ele, me faço conhecer ou falo com ele em _________. ... _______ a 
boca falo com ele. 
Zacarias 4:1 Tornou o ______ que falava comigo e me despertou, 
como a um homem que é despertado do seu sono.
O Senhor fala com Seus profetas através de visões, sonhos, face a face, e 
por meio de anjos. Bolas de cristal, leitura de mãos, búzios, astrologia e a 
alegação de falar com os mortos não são métodos de Deus para se 
comunicar com um profeta.

6. Os milagres são uma evidência definitiva de um   
 verdadeiro profeta?

  Apocalipse 16:14 Porque eles são espíritos de __________, 
operadores de _______, e se dirigem aos reis do mundo inteiro.
Não, milagres não são sinais que alguém é um verdadeiro profeta. Provam 
apenas uma coisa — poderes sobrenaturais. Mas poderes supernaturais 
podem vir tanto de Deus como de Satanás. Por isso é que o Senhor nos 
diz: “Amados, não deis crédito a qualquer espírito; antes, provai os espíritos 
se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo 
fora” (1 João 4:1).

7. Qual é o teste mais importante de um profeta?

  Isaías 8:20 À ____ e ao _____________! Se eles não falarem desta 
maneira, jamais verão a alva.
A “lei e o testemunho” era uma expressão do Antigo Testamento para 
“Bíblia”. Em outras palavras, uma mensagem de alguém que alega ter uma 
revelação de Deus deve ser comparada com a Bíblia. Os profetas devem 
ser testados pela Bíblia e não a Bíblia pelos profetas. Qualquer profeta 
verdadeiro de Deus sempre estará 100 por cento de acordo com as 
Escrituras. Esse é o teste verdadeiro.

8. Qual é o segundo teste de um profeta?

  1 João 4:2 Nisto reconheceis o Espírito de Deus: todo espírito que 
confessa que _________ ________ veio em carne é de Deus.
 Um profeta de Deus deve reconhecer e ensinar a verdade sobre Jesus — 
que Ele era Deus em forma humana. Os verdadeiros profetas também 
devem exaltar Jesus, não a eles mesmos. A maioria dos falsos profetas 
procura desviar a atenção da palavra de Deus para suas próprias ideias. 

9. Qual é o terceiro teste de um profeta?

 Mateus 7:16 Pelos seus ________ os conhecereis. 
Isso não significa que o profeta será perfeito. Os profetas de Deus sempre 
tiveram faltas. No entanto, deve haver consistência entre o que os profetas 
verdadeiros ensinam e a vida que vivem. 

10. Qual é o quarto teste de um profeta?

  Jeremias 28:9 Só ao ____________ a sua palavra, será conhecido 
como profeta, de fato, enviado do Senhor.
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Um verdadeiro profeta não fará profecias falsas. Se um profeta é de Deus, 
as coisas que disser devem ocorrer. No entanto, a exatidão sozinha não 
qualifica automaticamente uma pessoa como profeta verdadeiro. 
Deuteronômio 13:1-3 adverte que falsos profetas podem dar sinais de 
coisas que, de fato, ocorrerão e usar sua influência para conduzir as pessoas 
a seguir outros deuses. Um profeta verdadeiro deve conduzir o povo a 
adorar a Deus de acordo com a Bíblia.

11.  Quais três coisas Paulo ordena referente à profecia?

  1 Tessalonicenses 5:20, 21 ____ desprezeis as profecias; ________ 
todas as coisas, _________ o que é bom.
Paulo diz que não devemos desprezar ou rejeitar o dom de profecia. Em 
vez disso, devemos testar a mensagem de um profeta pela Bíblia e seguir o 
que é bom e verdadeiro. 

12.  Quando rejeitamos as palavras de um profeta 
verdadeiro, estamos rejeitando o conselho de quem?

  Lucas 7:28-30 Ninguém é maior do que João; ... Todo o povo que o 
ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, ... mas os 
fariseus e os intérpretes da Lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o 
__________ de ______..
Quando rejeitamos as palavras de um profeta verdadeiro, rejeitamos o 
“conselho de Deus” (Lc 7:30, ACF). Um pensamento solene! A Bíblia nos 
diz que temos que ouvir os profetas de Deus e promete que todos os que 
seguirem o conselho de um profeta verdadeiro prosperarão.

2 Crônicas 20:20 Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros; crede nos 
seus profetas e prosperareis.

Sua Resposta
Visto que Deus fala com Seus profetas e que as palavras de um profeta 
verdadeiro são “o testemunho de Jesus” a você, está disposto a confirmar por 
meio da Bíblia os profetas modernos e seguir o conselho dos que concordam 
com as Escrituras?

RESPOSTA: _______________

Suplemento
Esta seção traz informações adicionais para um estudo mais aprofundado.

Profetas modernos

Em dezembro de 1844 um grupo de jovens senhoras metodistas estava 
ajoelhado em oração em Portland, Maine, EUA, quando Ellen Harmon — 
uma garota de 17 anos, com saúde frágil — recebeu sua primeira visão. 
Como Ellen (que se tornou Ellen White após seu casamento com um 

jovem ministro chamado Tiago White) relatou o que Deus tinha revelado a 
ela, continuou a receber visões e sonhos por cerca de 70 anos, até sua morte 
em 1915. 
 Como acontecia com os profetas bíblicos, certos fenômenos físicos 
sobrenaturais acompanhavam Ellen White durante suas visões. Assim como 
o profeta Daniel, ela não respirava enquanto estava em visão e, geralmente, 
de início, perdia a força física (Daniel 10:8, 17). Algumas de suas visões 
duraram cerca de quatro horas, mas ela não respirava por todo esse tempo. 
Médicos que a examinaram enquanto estava em visão atestaram esse fato.

Em outros momentos, ela também recebia força sobrenatural (Daniel 
10:18, 19). Embora pesasse apenas 43 quilos, testemunhas a viram segurar 
uma Bíblia da família que pesava quase 8 quilos com a mão estendida por 30 
minutos enquanto estava em visão. Esses e outros fenômenos físicos indicam 
que há algo sobrenatural na experiência de um profeta. No entanto, não nos 
diz se o profeta é de Deus ou de Satanás. Ao ser confrontado com uma 
alegação sobrenatural ao dom profético, os cristãos devem confirmar a 
afirmação de acordo com a Bíblia para verificar se é mesmo verdade.

Aplicação dos quatro testes bíblicos

Vamos verificar juntos se a vida e ministério de Ellen White satisfazem 
os quatro testes bíblicos de um verdadeiro profeta.

Primeiro teste — Harmonia com as Escrituras
Leia qualquer um dos livros de Ellen White e você verá que ele o levará 

consistentemente à Bíblia e que está em total concordância com as 
Escrituras. Contudo, ela não considerava seus escritos como um acréscimo 
às Escrituras. Seu propósito era chamar a atenção do povo de Deus e trazê-
los de volta à Bíblia como única fonte de pesquisa. Note a declaração enfática 
de Ellen White de que a Bíblia é a única regra de fé: “Há em nosso tempo 
um vasto afastamento das doutrinas e preceitos bíblicos, e há necessidade de 
uma volta ao grande princípio protestante — a Bíblia, e a Bíblia só, como 
regra de fé e prática”.¹

Também escreveu: “Os testemunhos não estão destinados a comunicar 
nova luz; e sim a imprimir fortemente na mente as verdades da inspiração 
que já foram reveladas. Os deveres do homem para com Deus e seu 
semelhante estão claramente discriminados na Palavra de Deus, mas poucos 
de vocês se têm submetido em obediência a essa luz. Não se trata de escavar 
verdades adicionais; mas pelos Testemunhos Deus tem facilitado a 
compreensão de importantes verdades já reveladas, e posto estas diante de 
Seu povo pelo meio que Ele próprio escolheu, a fim de despertar e 
impressionar com elas a sua mente, para que todos fiquem sem desculpa”.²

Embora Ellen White tenha salientado enfaticamente que seus escritos 
nunca deveriam ser considerados parte da Bíblia, são, todavia, inspirados. 
Muitos dos maiores profetas de Deus, — como Elias, Eliseu e João Batista — 
foram inspirados, mesmo não tendo escrito nenhum dos livros da Bíblia. Os 
escritos de Ellen White podem ser descritos como uma luz menor 
conduzindo para a luz maior, a Bíblia. Funcionam como um comentário 
inspirado das Escrituras, mas a Bíblia ainda é a autoridade suprema.

Segundo teste — Ensina a verdade acerca de Jesus
Os livros de Ellen White — tais como O Desejado de Todas as Nações, Parábolas 

de Jesus, Caminho a Cristo e O Maior Discurso de Cristo — todos testemunham do 
cumprimento desse teste. Ela não diz nada sobre si mesma nestes volumes, mas 
constantemente leva os outros a Jesus.

Terceiro teste — Uma vida piedosa
A imprensa, ao comentar sobre a morte de Ellen White, disse: “A vida da Sra. 

White é um exemplo digno de imitação por todos... Ela era uma discípula humilde, 
devota de Cristo e sempre vivia fazendo o bem... Foi honrada e respeitada por todos 
os que apreciam a nobre feminilidade consagrada ao trabalho abnegado para o 
erguimento e melhoria da humanidade... Sua morte assinala o desaparecimento de 
outra notável líder do pensamento religioso e alguém cujos quase noventa anos 
foram transbordantes de boas ações, palavras amáveis e orações sinceras por toda a 
humanidade.”³

Quarto teste — Profecias precisas
As profecias com relação ao futuro feitas por Ellen White podem ser 

facilmente validadas. A seguinte profecia é lida como o jornal desta manhã, mas 
foi escrita antes que os meios mais modernos de comunicação fossem inventados. 
“Tornar-se-ão mais e mais frequentes os desastres de estrada de ferro; confusão, 
colisões e morte sem um momento de advertência ocorrerão nas grandes vias de 
comunicação”.4

Ellen White viveu durante um tempo em que os médicos aconselhavam a 
fumar para beneficiar os pulmões. Havia muitas opiniões médicas, mas nenhuma 
prova científica real estava disponível. A nutrição era uma ciência ainda 
desconhecida. Mesmo nesse cenário, Ellen White escreveu vários volumes no 
campo da saúde e nutrição. Dr. Clive McCay, ex-professor de nutrição da 
universidade Cornell, declarou: “Apesar do fato de as obras da senhora White 
terem sido escritas bem antes do advento da nutrição moderna e científica, não há 
melhor guia geral disponível hoje em dia”.

A Bíblia profetizou que, nos últimos dias, surgiria o dom profético. Evidências 
declaram que Ellen White cumpriu cada especificação bíblica para um verdadeiro 
profeta. Nós encorajamos você a obter e ler alguns de seus escritos, e seguir a 
ordem bíblica: “Não desprezeis as profecias: julgai todas as coisas, retende o que é 
bom” (1 Tessalonicenses 5:20, 21).

1 O Grande Conflito (Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2005), p. 204, 205.
2 Testemunhos para a Igreja (Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2005), vol. 2, p. 605.
3  Star (St. Helena, Califórnia), 23 de julho de 1915.
4  Mensagens aos Jovens (Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2004), p. 89, 90 (reimpresso do 

artigo em The Signs of the Times de 21 de abril de 1890).
5  Clive M. McCay, “A Nutritional Authority Discusses Mrs. E.G. White [Uma autoridade em 

nutrição aborda a Sra. E.G. White]” Review and Herald, 26 de fevereiro de 1959, p. 10.
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