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Existem Pessoas que se dizem 

Jesus Cristo Reencarnado? 



Russia 

 

Seguidores: 10,000 

Fonte: TopTenz.com 



EUA 

 

Seguidores: NA 

Fonte: TopTenz.com 



EUA 

 

Seguidores: N/A 

Fonte: TopTenz.com 



Filipinas 

 

Seguidores: 6 Milhões 

Fonte: TopTenz.com 



Korea do Sul 

 

Seguidores: NA 

Fonte: TopTenz.com 



Brasil 

 

Seguidores: NA 

Fonte: TopTenz.com 



Africa do Sul 

 

Seguidores: NA 

Fonte: TopTenz.com 





• ...Entretanto, uma consideração bem simples deveria abrir os olhos do mais cego: a de que, se o 

Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se 

admitisse, o que seria absurdo, que Ele houvesse degenerado. 

• Ora, do mesmo modo que já não tereis Deus, se tirardes um só de seus atributos, também já não 

tereis o Cristo, se tirardes uma só de suas virtudes. Aqueles que se apresentam como o Cristo 

possuirão todas as suas virtudes? 

• Essa a questão. Observai-os, perscrutai lhes as ideias e os atos e reconhecereis que, acima de tudo, 

lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo: a humildade e a caridade, ao passo que têm as que 

Jesus não possuía: a cupidez e o orgulho.  

• Notai, além disso, que neste momento, em vários países, há muitos pretensos Cristos, como há 

muitos pretensos Elias, muitos João ou Pedro, e é impossível que todos sejam verdadeiros. Tende 

como certo que são criaturas que exploram a credulidade alheia e acham cômodo viver à custa dos 

que as levam em consideração.  

• Desconfiai, pois, dos falsos profetas, principalmente em época de renovação, qual a presente, porque 

muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na Terra à sua 

vaidade, mas uma terrível justiça os espera, podeis estar certos. – Erasto. (Paris, 1862.) 

ESE – Cap XXI, Item 9, Instruções dos Espíritos  









O Que Prometem 

os Falsos Profetas? 
Onde Estão? 



Alguém já foi Enganado? 



Por Que Somos Enganados?  

HAMMED 

da obra “As dores da alma” 

Psicografia de Francisco do 

Espírito Santo Neto 

• As ilusões que criamos servem-nos, de certa forma,  

de defesas contra nossas realidades amargas. 

Embora possam, por um lado, nos poupar das dores 

momentaneamente, por outro, nos tornam 

prisioneiros da irrealidade 

 

• Para possuir uma mente sã, é preciso que 

tenhamos a capacidade de aceitação da realidade, 

jamais fugindo dela 

 

• É imprescindível discernir o que queremos forçar 

que seja realidade daquilo que verdadeiramente 

seja realidade 



Mas Quem é o Juiz?  

 

Quem Sabe a Verdade? 



O Que Nos Diz o Evangelho 
Conhece-se a árvore Pelo Seu Fruto 
 

A árvore que produz maus frutos não é boa e a 

árvore que produz bons frutos não é má; porquanto, 

cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não 

se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de 

uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas 

do bom tesouro do seu coração e o mau tira as más 

do mau tesouro do seu coração; pois a boca fala 

daquilo de que está cheio o coração. 
(Lucas, 6: 43 a 45.) 

Toda árvore boa produz bons frutos; porém a árvore 

má produz frutos maus” (Mateus 7, 17) 

 

No caso de médiuns e oradores 

 

• O caráter, a humildade 

• Finalidade do que é revelado ou comunicado 

• Conteúdo e importância 

 



O Que Nos Diz o Evangelho 
Prodígios 
 
Aos olhos do vulgo ignorante, todo fenômeno cuja 

causa é desconhecida passa por sobrenatural, 

maravilhoso e miraculoso; uma vez encontrada a 

causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais 

extraordinário que pareça, não passa da aplicação de 

uma Lei da Natureza.  

 

Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à 

medida que o da Ciência se alarga. Em todos os 

tempos houve homens que exploraram, em proveito 

de suas ambições, de seus interesses e do seu 

anseio de dominação, certos conhecimentos que 

possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um 

suposto poder sobre-humano, ou de uma pretensa 

missão divina.  

 

São esses os falsos cristos e os falsos profetas. 



O Que Nos Diz o Evangelho 

Não Creiais Em Todos os Espíritos 
 
6. Meus bem-amados, não creiais em todo Espírito, 

mas provai se os Espíritos são de Deus, porque 

muitos falsos profetas já se têm levantado no mundo. 

(João, Primeira Epístola, 4: 1.) 

 

O Espiritismo revela outra categoria bem mais 

perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se 

encontram, não entre os homens, mas entre os 

desencarnados: a dos Espíritos enganadores, 

hipócritas, orgulhosos e pseudossábios, que 

passaram da Terra para a erraticidade e tomam 

nomes venerados para, sob a máscara com que se 

cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e 

absurdas ideias.  

Os Falsos Profetas da Erraticidade 
Erasto, discípulo de Paulo. (Paris, 1862.) 

 
Repeli sem piedade todos esses Espíritos que se apresentam 

como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o 

isolamento. Quase sempre são Espíritos vaidosos e medíocres, 

que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, 

dispensando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e de 

tê-los dominados. ...Em geral, desconfiai das comunicações que 

trazem um caráter de misticismo e de estranheza, ou que 

prescrevem cerimônias e atos extravagantes. ...Tende certeza, 

igualmente, de que quando uma verdade tem de ser revelada à 

Humanidade, ela é, por assim dizer, comunicada 

instantaneamente a todos os grupos sérios, que dispõem de 

médiuns também sérios, e não a este ou àquele, com exclusão 

dos outros. ... É incontestável que, submetendo ao crivo da razão 

e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos 

Espíritos, será fácil rejeitar o absurdo e o erro.  



“Espíritas!, amai-vos, eis o primeiro 

ensinamento. Instruí-vos, eis o 

segundo.  

Todas as verdades são encontradas 

no Cristianismo; os erros que nele 

criaram raiz são de origem humana. E 

eis que, além do túmulo, em que 

acreditáveis o nada, vozes vêm 

clamar-vos: Irmãos! nada perece. 

Jesus Cristo é o vencedor do mal, 

sede os vencedores da impiedade!” – 

(Espírito de Verdade. Paris, 1860.) 




