
Idolatria (2) 07/11/13 

Oradora: Apostola Tina 
 

Tudo começa pela fundação. Qual é a fundação da sua família? 

 

1 Coríntios 10.14-21: 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana; mas fiel é Deus, 

que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o 

escape, para que a possais suportar. 

14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. 

15. Falo como a entendidos; julgai vós mesmos o que digo. 

16. Porventura o cálice de bênção, que abençoamos, não é a comunhão do sangue de 

Cristo? Os pães que partimos não são porventura a comunhão do corpo de Cristo? 

17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos 

participamos do mesmo pão. 

18. Vede a Israel segundo a carne; os que comem os sacrifícios não são porventura 

participantes do altar? 

19. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma 

coisa? 

20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demónios, e 

não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demónios. 

21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demónios; não podeis ser 

participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demónios. Diga a verdade tenham 

coragem de dizer isso não se faz. Deus não quer você se associe aos demónios.· 

 

O Apóstolo Paulo instrui a fugir da idolatria. Cada ídolo tem um demónio por causa dos 

rituais feitos a eles para terem poder dos milagres. Tudo começa com a vénia que se faz, 

tocar a cabeça no chão. 

A imagem que representa o santo ou santa, tem um demónio que responde as orações. 

Quando partilhamos falamos com os nossos familiares e amigos não devemos impor, 

nem forçar, ora e deixa Deus fazer a sua parte. 

Não discute com o marido, não põe as pessoas na rua, busque Deus. Mostre a bíblia ora 

para que as pessoalmente convertam, e espírito santo que convence e não o homem.· 

... Um missionário foi a uma aldeia mas encontrou muita resistência para os habitantes 

daquela região ser convertida. Após questionar a Deus foi orientado de como orar. O 

missionário jejuou e orou, apareceu um demónio que revelou ser o ídolo daquela aldeia. 

Quando este demónio propôs negociar 50% da aldeia, o missionário respondeu a terra e 

a sua plenitude pertence a deus deve-se destruir primeiro a maldição da terra, ídolo para 

que as almas sejam convertida a Cristo. 

 

Você sabia se alguém vai ao curandeiro e não paga o tratamento deixa no kilape toda 

geração?  

Por isso o chamam de dia e de noite, reclamam a sua vida. Fugir não e solução, poderá 

ir a qualquer País, mas você tem que saber quem realmente és. 

 

Daniel3.1-7:1. O Rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 

sessenta côvados, e a sua largura de seis côvados; levantou-a no campo de Dura, na 

província de Babilônia. 

2. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os 



governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães, e todos os 

oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei 

Nabucodonosor tinha levantado. 

3. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos e governadores, os capitães, os 

juízes, os tesoureiros, os conselheiros, e todos os oficiais das províncias, à 

consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado; e estavam em pé 

diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. 

4. E o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas: 

5. Quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, 

da gaita de foles, e de toda a espécie de música, prostrar-vos-eis, e adorareis a 

estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. 

6. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado 

dentro da fornalha de fogo ardente. 

7. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, 

da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a espécie de música, 

prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o 

rei Nabucodonosor tinha levantado. 

8. Por isso, no mesmo instante chegaram perto alguns caldeus, e acusaram os 

judeus. 

9. E responderam, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente! 

10. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da 

buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, e da gaita de foles, e de toda a 

espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro; 

11. E, qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha 

de fogo ardente. 

12. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de 

Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abednego; estes homens, ó rei, não fizeram caso 

de ti; a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. 

13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e 

Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei. 

14. Falou Nabucodonosor, e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e 

Abednego, que vós não servis a meus deuses nem adorais a estátua de ouro que 

levantei? 

15. Agora, pois, se estais prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da 

harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, e de toda a espécie de música, 

para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é; mas, se não a 

adorardes, sereis lançados, na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. E 

quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? 

16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei 

Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. 

17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar; ele nos 

livrará da fornalha de fogo ardente, e da tua mão, ó rei. 

18. E, se não, fica sabendo ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos 

a estátua de ouro que levantaste. 

19. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e mudou-se o aspecto do seu 

semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego; falou, e ordenou que a fornalha 

se aquecesse sete vezes mais do que se costumava aquecer. 

20. E ordenou aos homens mais poderosos, que estavam no seu exército, que 

atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, para lançá-los na fornalha de fogo 

ardente. 



21. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, e 

seus chapéus, e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo 

ardente. 

22. E, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira 

quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, 

Mesaque, e Abednego. 

 

Os jovens sabiam que a comida do rei era consagrada aos ídolos, por isso no iniciando 

estágio pediram comida diferente. 

Cada região tem um ídolos, deuses, demónios que dominam, influenciam um sítio ou 

uma família os mais peritos na idolatria são os asiáticos e os africanos...cuidado com as 

coisas de Deus. 

 

Algumas crianças também são dedicadas aos ídolos muito antes de nascer. Satanás imita 

para o mal. 

 

Ana quando fez a promessa não tinha filhos. 1 Samuel1.11: 11. E fez um voto, dizendo: 

SENHOR dos Exércitos! Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de 

mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho 

homem, ao SENHOR o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não 

passará navalha. 

 

Se o seu tataravô prometeu que toda sua geração iria servir demónios e você rompe, por 

isso muitos encontram dificuldades depois de aceitar Jesus. 

Ainda existe sinais de idolatria na sua vida... 

 

Os nossos antepassados mataram, enterraram pessoas vivas que antes de morrer 

amaldiçoaram-lhes. Infelizmente esta maldição e hereditária. 

 

Nós estamos em Jesus, mas temos de quebrar... No mundo espiritual não há limites... 

Jeremias44.1-6: 1. A palavra que veio a Jeremias, acerca de todos os judeus, 

habitantes da terra. A palavra que veio a Jeremias, acerca de todos os judeus, 

habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol, e em Tafnes, e em Nofe, e na 

terra de Patros, dizendo: 

 

2. Assim diz o SENHOR dos Exércitos, Deus de Israel: Vós vistes todo o mal que fiz 

vir sobre Jerusalém, e sobre todas as cidades de Judá; e eis que elas são hoje uma 

desolação, e ninguém habita nelas; 

3. Por causa da maldade que fizeram, para me irarem, indo queimar incenso, e servir 

a deuses estranhos, que nunca conheceram, nem eles, nem vós, nem vossos pais. 

4. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: 

Ora, não façais esta coisa abominável que odeio. 

5. Mas eles não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos, para se converterem da 

sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. 

6. Derramou-se, pois, a minha indignação e a minha ira, e acendeu-se nas cidades de 

Judá, e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se em deserto e em desolação, como 

hoje se vê .O Egito, que habitavam em Migdol, e em Tafnes, e em Nofe, e na terra de 

Patros, dizendo: 
 

Quando adoramos outros deuses diante de Deus a vida e um deserto. 



Jeremias44.10. Não se humilharam até ao dia de hoje, nem temeram, nem andaram 

na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vós e diante de vossos pais. 

17. Mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando 

incenso à rainha dos céus, e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos 

reis e nossos príncipes, temos feito, nas cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém; e 

então tínhamos fartura de pão, e andávamos alegres, e não víamos mal algum. 

18. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus, e de lhe oferecer 

libações, tivemos falta de tudo, e fomos consumidos pela espada e pela fome. 

 

Idolatria (3) 

Culto de profético· 
 

  

  

Provérbio 15.3-8: 3. Os olhos do SENHOR estão em todo lugar, contemplando os 

maus e os bons. 

4. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. 

5. O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá 

prudentemente. 

6. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há perturbação. 

7. Os lábios dos sábios derramam o conhecimento, mas o coração dos tolos não faz 

assim. 

8. O sacrifício dos ímpios é abominável ao SENHOR, mas a oração dos retos é o seu 

contentamento. 

 

 

 

Tema: conhecendo mais idolatria 

Oradora: idolatria (3) 
 

Nenhum Africano está livre da idolatria. Todo Africano tem algo de idolatria no sangue. 

A idolatria é abominação ao SENHOR, Ele não se agrada com quem o pratica. O nosso 

Deus é um Deus único, que tem ciúmes Ele disse não terás outros Deuses diante de 

mim. Devemos ter isso na nossa mente e incutir isso no nossos filhos que Deus é só um, 

e só Ele deve ser adorado e mais ninguém· 

Antes de conhecermos o Deus verdadeiro os africanos fizeram muitos rituais. Muitos 

rituais foram feitos nas nossas vidas. Adorava-se mais os rios, florestas, cobras... mas 

nos hoje sabemos da verdade. Está escrito conhecerá a verdade e a verdade o libertará. 

É necessário saber que a verdade está em Jesus. Aleluia, amem 

 

Quando você tem tendência de visitar Kimbanda diante de um problema e não espera 

para resposta de Deus, ainda existem sinais de idolatria em você; 

Quando você foge de igrejas de fogo e procura igrejas espíritas, no seu sangue ainda 

carrega idolatria; 

Se a sua tendência é esta algo em si este errado, procure libertação, porque aquele que 

conhece Jesus já não se interessa por estas coisas.· 



Oração: Em nome de Jesus, Eu me levanto com autoridade e pelo poder da palavra, 

a palavra tem poder. Esta mesma palavra criou os céus  e a terra. Eu me levanto com 

autoridade para quebrar todos indícios de idolatria que ainda existe na minha vida, 

desde a raiz a concepção até agora em nome de Jesus. 

 

todos indícios de idolatria que ainda existe nas minhas minhas células, juntas 

medulas, todos meus órgãos onde se encontram, sinais de idolatria que impede 

 De avançar, de ter sucesso, com que faz com que o meu casamento se rompa cedo, 

que faz com que em qualquer lugar sou maltratada; Eu me levanto pelo poder da 

palavra, para quebrar, destruir, para libertar a minha vida que qualquer sinal de 

idolatria ou da marca que foi colocada na minha vida e que a noite o representante 

da minha apresenta a marca para eu não ir a frente, para a minha família todos anos 

morrer; Poder da palavra Eu rompo esta aliança em nome de Jesus. Gloria a Deus... 
 

 Com a idolatria não se brinca por e um ritual que foi feito antes de você nascer, da sua 

Mãe, Avo, bisavó, Mas nesta noite não interessa quantas gerações antes de nascer, você 

hoje esta aqui para ser liberta deste sinal e libertar a sua geração.· 

Alguém que seu avo foi soba, não podes dizer que não tens nada, ele e que mandavam 

na aldeia e fazia os rituais daquela região. Um soba em uma aldeia e venerado consulta 

espíritos malignos, rios, floresta.· 

Famílias inteiras vendiam escravos para alimentar os seus sacrifícios, vendiam 

sobrinhas como escrava; Hoje você se tornou escravo espiritual. 

Há familiares que tem rituais, tem a panela da família há sempre um representante por 

isso ninguém consegue mais falar.  

Mas neste seminário teu representante e Jesus de Nazaré... 

 

Alguém que grita a noite este grito a partir de hoje vão baixar. Todo representante dos 

mortos, que leva os nomes nos orixás , esta noite e mentira 

 

Diga Jesus pagou o meu preço, hoje esta boca de leão cair ser deixada em nome de 

Jesus. Este na minha família, minha casa não pode sair caixão.· 

Oração: Toda sentença, rituais na minha família com os meses de Outubro, Novembro, 

Dezembro, Janeiro é para morte física, morte espiritual, morte financeira, na minha 

vida, no casamento, nos negócios, agora em nome de Jesus. Eu neutralizo, eu quebro 

em nome de Jesus· 

Este ano não pode sair morto na minha família. Quando a sua vida tem muitos 

problemas vários rituais foram feitos antes de nasceres.· 

Por isso não lhes interessa pelo Deus vivo. Não gostam de ir a igreja vivas 

Casamentos com muita confusão, 

Se você foi consagrada a uma santa como queres estar casada, és chará de uma solteira? 

Há um grito na família: Ele e nosso... Responda eu não sou vossa, eu sou de Jesus. 

 

Egipto era um pais idólatra, adoravam, serpente, rio Nilo, magia, astrologia foi 

descoberta no Egipto. O rio Nilo tinha forca naquela região por causa das crianças 

atiradas e mortas no rio Nilo. 

 

Moisés foi tirado das águas viveram 40 anos no palácio como príncipe aprendeu tudo de 

mal. Foi descodificado por Deus em 40 dias para atacar o que aprendeu.  

Moisés Escreveu génesis, lê ópticos, números 

 



Êxodo7.19 -25:19. Disse mais o SENHOR a Moisés: Dize a Arão: Toma tua vara, e 

estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, 

e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se 

tornem em sangue; e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de 

madeira como nos de pedra. 

20. E Moisés e Arão fizeram assim como o SENHOR tinha mandado; e Arão 

levantou a vara, e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, e 

diante dos olhos de seus servos; e todas as águas do rio se tornaram em sangue, 

21. E os peixes, que estavam no rio, morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não 

podiam beber a água do rio; e houve sangue por toda a terra do Egito. 

22. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos; 

de modo que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o SENHOR 

tinha dito. 

23. E virou-se Faraó, e foi para sua casa; nem ainda nisto pôs seu coração. 

24. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio, para beberem água; porquanto 

não podiam beber da água do rio. 

25. Assim se cumpriram sete dias, depois que o SENHOR ferira o rio. 


