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Não há ninguém que seja Africano e que não tenha sinais de idolatria no seu sangue, ainda que viva em outro continente. 

A idolatria não é apenas diante dos bonecos, há quem idolatra o marido, há quem idolatra os filhos, há quem idolatra os servos 
de Deus. Deus aborrece a idolatria porque ele é ciumento. 

Antes dos missionários virem a África apresentar um Deus vivo, os africanos adoravam florestas, pedras, animais e outras 

coisas.  

Há pessoas que têm o sangue cruzado, você deve fazer uma árvore genealógica e saber que foram os seus antepassados, o que 

eles falavam à terra e como se ajoelhavam. 

 

Consequências ou sinais da idolatria 

 Casamentos rompidos, doenças crónicas, loucuras, morte prematura e outros. 

 Muitas vezes você diz: “Mas eu até já orei muito, as coisas não acontecem porquê?” há sinais de idolatria no seu 
sangue. Você deve quebrar isso, os seus filhos já não podem ter sinas de idolatria. 

 Uma pessoa que sempre que tem uma entrevista de emprego algo de errado acontece é sinal de idolatria, algo puxa-
a para trás. 

 Alianças em que os filhos desaparecem sem os pais verem. 

 Muita adoração na igreja, você não tem nem vontade de acompanhar o louvor. 

 Acordar chicoteada é sinal de idolatria (os ídolos da família te bateram enquanto dormias). 

 Ataque físico durante a noite, você não vê a pessoa. 

 Ouvir o seu nome a ser chamado durante a madrugada.  

 Morte estranha ou repentina. 

 Teias de aranha constantemente (isso constitui perdas de finanças). 

  

Instrução de oração 

 Todo o sinal de idolatria que ainda está no meu sangue, que dá acesso aos demónios para agredirem a minha vida 
seja rompido pelo poder que há no nome de Jesus. 

 Todo o sinal de idolatria que ainda existe na minha vida e que faz contacto seja apagado em nome de Jesus. 

 

 

Romanos 1:21-25 “Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, 

antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. 

Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. 

E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de 

quadrúpedes, e de répteis. 

Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus 

corpos entre si; 

Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é 

bendito eternamente”. Amém. 

Uma pessoa que vê sempre cobras em casa é sinal da idolatria que os ancestrais deixaram. Quando Deus dá a revelação ao seu 

povo é para a mudança. 

A idolatria é uma prostituição espiritual, tudo o que nós colocamos a nossa atenção mais do que a Deus é idolatria. 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/1/21-25


Quem dá poder ao ídolo é um demónio, por isso, todo o ídolo tem demónio, a consagração que foi feita é que dá poder 

a esse ídolo. Os demónios também fazem milagres, mas tudo a troca de algo. 

Embora já estamos em Jesus, há coisas que nós temos que romper, há pessoas que tiveram familiares Sobas, esses, 

eram governadores dos bairros e faziam muitos rituais.  

Há pessoas que tinham ídolos nas águas, estendiam mesas a beira do mar e em muitos casos a maré se levantava e levava as 

mesas. Por isso, você deve saber a tua origem genealógica, saber quem foram os teus antepassados. 

Você deve saber qual é o ídolo que mais adoram na sua província ou país. Os da província de Luanda devem romper a 
Kianda. Espíritos das águas e da comunicação por meio da Rádio. 

Consequências da idolatria  

 O julgamento se estende até a quarta geração. 

 A idolatria traz maldições. 

“Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. 

E converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. 

Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandezas no Egito, 

Maravilhas na terra de Cão, coisas tremendas no Mar Vermelho. 

Por isso disse que os destruiria, não houvesse Moisés, seu escolhido,                                                                    

ficado perante ele na brecha, para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. 

Também desprezaram a terra aprazível; não creram na sua palavra. 

Antes murmuraram nas suas tendas, e não deram ouvidos à voz do Senhor. 

Por isso levantou a sua mão contra eles, para os derrubar no deserto; 

Para derrubar também a sua semente entre as nações, e espalhá-los pelas terras. 

Também se juntaram com Baal-Peor, e comeram os sacrifícios dos mortos. 

Assim o provocaram à ira com as suas invenções; e a peste rebentou entre eles. 

 

Salmos 106:19-29 

 A idolatria carrega demónios no sangue. 

Palavra do Senhor! 

 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/106/19-29

