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Oradora: Apóstola Tina
Tema: Identificando comportamentos do Espírito de Jezabel
Data: 16/02/2014
Testemunho: a irmã que foi liberta do espirito da morte. No livro de Zacarias está escrito “A maldição de Deus está
na casa do ladrão”...
Ordem apostólica. O povo precisa aprender o que é uma igreja apostólica. O que é o espirito de Jezabel?
É uma entidade diabólica que não tem gênero.
Em II reis ve-se o exemplo de como ópera. Perverte o sentido da palavra, rouba os profetas, sabem sempre tudo. É
um espírito que odeia a verdade e os verdadeiros profetas.
Em Apocalipse 2 le-sê que “Ensina a prostituição, gosta de controlar a sua vida, manipula quando e confrontado
chora para ganhar razão. É chantagista”.
Na igreja procura sempre os que estão feridos, os tristes, os abatidos para incenuar contendas. O seu ciclo é
Fevereiro a Maio. É nesta altura que existe, mas mortes, humilhação, difamação... Vamos pôr em ordem a nossa
casa. Uma mulher que usa sexo para chantagista o marido tem um espirito jezabelico.

Apocalipse 2: 18 E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama
de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente:
19 Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas
obras são mais do que as primeiras.
20 Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetisa, ensinar e enganar os meus servos, para
que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria.
21 E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição; e não se arrependeu.
22 Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem
das suas obras.
23 E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E
darei a cada um de vós segundo as vossas obras.
24 Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não
conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei.
25 Mas o que tendes, retende-o até que eu venha.
26 E ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações,
Em II de Reis em Mateus e Apocalipse lê-se: O espirito Jezabelico odeia os profetas verdadeiros,
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Na gosta de obedece, de se humilhar, arrepender, gosta de se exaltar em todo lugar, gosta de aparecer só quer
lugares altos, desdenha os lugares baixos. Qual é o espírito que opera em mim? É mesmo espirito Santo?
Quando você entra em uma igreja deve aprender de baixo quando se quer começar logo de cima, estás sobre o
espirito de Jezabel
Um filho que só quer que o pai ou a mãe faça a sua vontade...Quando você só quer que a sua vontade seja
feita...Quando você tem sempre razão nunca se arrepende...

Ordem Familiar
Os casais devem respeitar-se e amar-se mutuamente. Quem está bem casado confiar no seu parceiro. As pessoas
devem ser livres muito controlo não é saudável na relação. Em casa manda o marido e não a mulher, orem pelos
seus maridos e vice-versão
Um filho em casa não deve ter como presente o último grito de telefone.Estará a ensinar mal... Um filho não
escolhe onde estuda, tudo depende das suas finanças. Deve-se ensinar os meninos e meninas a não fazerem
comparações com os outros.
Não podes ser manipulada por ninguém porque tens o Espirito Santo. Não compre um carro, ou uma casa paraser
amado compre porque o ama.
Jezabel rouba a sua herança, o enche de presentes manipula com presentes, paga pessoas para testemunharem
contra si.
1Reis21.1 E sucedeu depois destas coisas que, Nabote, o jizreelita, tinha uma vinha em Jizreel junto ao palácio de
Acabe, rei de Samaria.
2 Então Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado
da minha casa; e te darei por ela outra vinha melhor: ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro.
3 Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o SENHOR de que eu te dê a herança de meus pais.
4 Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jizreelita, lhe falara,
quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão.
5 Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há, que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes
pão?
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6 E ele lhe disse: Porque falei a Nabote, o jizreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro; ou, se te apraz, te
darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha.
7 Então Jezabel, sua mulher lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alegre-se o
teu coração; eu te darei a vinha de Nabote, o jizreelita.
8 Então escreveu cartas em nome de Acabe, e as selou com o seu sinete; e mandou as cartas aos anciãos e aos
nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote.
9 E escreveu nas cartas, dizendo: Apregoai um jejum, e ponde Nabote diante do povo.
10 E ponde defronte dele dois filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e
contra o rei; e trazei-o fora, e apedrejai-o para que morra.
11 E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes
ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara.
12 Apregoaram um jejum, e puseram a Nabote diante do povo.
13 Então vieram dois homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele; e os homens, filhos de Belial,
testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o
rei. E o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram, e morreu.
14 Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado, e morreu.
15 E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apredrejado Nabote, e morrera, disse a Acabe: Levanta-te, e possui
a vinha de Nabote, o jizreelita, a qual te recusou dar por dinheiro; porque Nabote não vive, mas é morto.
16 E sucedeu que, ouvindo Acabe, que Nabote já era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o
jizreelita, para tomar posse dela.

Ess espirito não quer o bem de ninguém. Hoje vamos romper selos de Jezabel nas nossas vidas.
Se a sua mulher em casa não tem voz, o marido está a operar sobre este espirito.Elias era um profeta que entendia
dos tempos, e discerniu porque que o povo de Israel estava adormecido, já não queria saber de Deus apenas se
interessavam por bruxaria. Esse espirito não crê em Deus, finge fazer-lo. Não gosta da palavra da bíblia .Acreditar
mais em utensílios é bruxaria evangélica
I joao 1:1 “O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos
contemplado, e as nossas mãos tocaram da Palavra da vida”.
Os atos proféticos devem ser feitos por apóstolos. Os profetas devem fazer com autorização do apóstolo. Um
verdadeiro profeta não entrega recados ao povoado Deus a toa. Uma profecia e Deus vem para exortar, edificar,
acalmar. Rompe toda influência Jezabel sobre a mim...
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