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TEMA: O CICLO DE JEZABEL 

PREGADORA: APOSTOLA TINA 

DATA: 14.02.14 

 

O espírito de Jezabel manipula, controla, seu objectivo e destruir matar, roubar e devidir, não tem gênero, tem 

poder de influência para decidir a igreja. Este espirito te traz o medo, não quer que você testemunhe. 

 

Os testemunhos glorificam o nome de Deus. As pessoas que o aconselhem a não testemunhar estão sobre 

influência de um espírito Jezabelico.  Este espírito é uma entidade que nunca se baixa a autoridade espiritual. Nunca 

se agrada com a pregação. 

 

Três coisas trazem maldição sobre a sua vida 

1. Falta de honra a Deus 

2. Não honrar os seus Pais 

3. Não honrar uma entidade Espiritual. 

 

Evitem o pecado de cumplicidade. Perdoe mas cada um no seu canto. As pessoas se arrepende,  mas devem ter um 

só caminho.  Fé é certeza, a palavra transforma situação. Tudo é palavra, pela palavra Deus criou os céus e a 

terra...Idolatria traz muita maldição na família, devemos ser entediados. Na idolatria há ramificações, bruxaria, por 

traz dessa imagem há um demônio, não é Deus. 

No livro de Êxodos se pode ler . Não farás para mim nenhuma imagem de escultura, não o farás nenhum culto 

Qual é a entidade principal idolatra que está ligado a fornicação, castidade. A bíblia diz enchei a terra. Todo homem 

deve satisfazer as suas necessidades? As escondidas. Nós não contra os nossos irmãos Católicos, mas as suas 

práticas. São praticas Antibíblicas como irei confessar os meus pecados a quem ainda faz coisas as escondidas. Tudo 

que não é bíblico tem que acabar.  

A festa de São Valentim, dia dos namorados.Esta festa é pagã, mas o mesmo S.Vtentim não casou? Por isso é que 

neste dia há mais separações entre os casais. Neste dia há uma entidade espiritual a reinar para trazer fornicacao, 

divórcios, prostituição, roubos, perversão sexual, a pornografia é mais acentuada.Nesta hora os oculista estão a 

invocar mais mortes, confusão, a declarar a meta deles.Hoje você vai quebrar, orar de madrugada e resgata, as 

nossas camas devem ser purificadas...Perdoa, ama, não guarda rancor, ressentimento, ódio, mas tenha prudência. 
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Ezequiel 36.25-26: Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados; de todas as vossas imundícies e de 

todos os vossos ídolos vos purificarei. 

26 E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo; e tirarei da vossa carne o coração de 

pedra, e vos darei um coração de carne. 

Pessoas de coração de pedra não perdoam, tem mente fechada, vem a igreja por vir. Quem crer que Deus pode 

mudar o coração do homem. Nós não podemos mudar o homem, apenas Deus pode porque lhe fez. Qualquer filho 

tem que ter um intercessor que pague preço por esta pessoa. 

Quem tem carácter de intercessor pede cobertura e ora a favor da igreja. Ordem, posição, guerra... 

 

 


