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FALSOS PROFETAS 

 
 Os falsos, eles  existem e se escondem nas sombras no 

antagonismo absurdo e fatal.  

 Olhe, observe, que o que já foi dito, não se pode retomar, é uma 

colcha de retalhos, com mentiras emendadas. 

 É  pelo orgulho que farpas são lançadas e o que se pensa não se 

cumpre.  

 É um defeito qualquer no pensamento e na retórica que causa 

angústia e medo.  

 O falso, como existe, uma carta no baralho. É o jogo que mal 

interpretado afunda no profundo oceano da insensatez. 

 O falso, o profeta, o espírito, onde está essa conexão descabida? 

 Está no antídoto: a verdade. 

 A verdade que é pobre, mas justa. 

 A mentira é rica e fantasiosa, mas não é imortal. 

 O Falso Profeta, repete o que não sabe, ilude, para que se acredite 

e na crença boa e louvável apoia-se em fundamentos como um castelo 

construído na areia, que se vê ruir na tempestade. 

 Aí está o falso na contradita, no triunfo que se espelha no 

fracasso. 
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 Profetiza agora, sem demora. 

        Ninguem é médium perfeito se está obsidiado. 

        Faz sentido acreditar antes de avaliar o erro e a verdade?  

 Não se pode ser o filho da certeza em uma festa onde a principal 

convidade é a Fé Cega. 

  Olha além de um monte e enxerga na várzea, a fumaça que sobe 

ao céu. Foi de um fogo aceso que queima, as minúcias de um periódico 

privado. 

 A multidão de outro lado é crédula, e crê no Profeta Verdadeiro e 

também acredita no falso que se fez profeta um dia. 

 Se dois princípios se contradizem, as nuvens podem revelar, que 

tudo é passageiro na mente de uma vítima frágil e sem vida. 

 Nem o sonho é a razão, nem a razão por si só atesta, o sábio e o 

Falso. 

 O Falso Profeta acautelai-vos dele! 

 Quem prega a divisão e o isolamento, somente apresenta a prova, 

que não se consegue sustentar na sensatez 
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