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 ESTUDOS Dezembro/12 - 2ª SEMANA CÉLULA FAMILIAR 

O ESPÍRITO DE JEZABEL 
 

O espírito de Jezabel é uma referência à rainha Jezabel, mulher do rei Acabe. Uma mulher rebelde, 

manipuladora, que destruiu os profetas do Senhor, conforme narrado no livro de I Reis, na época do profeta 

Elias. 

Jezabel é identificada em Ap. 2.20-26 atuando na Igreja: "Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, 

mulher que se diz profetiza, ensina e engana meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da 

idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que a porei 

numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação se não se arrependerem das suas obras. E 

ferirei de praga 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 suas obras. 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. Mas o que tendes retende-o até que Eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as Minhas 

obras Eu lhe darei poder sobre as nações". 

Jezabel não consegue ter amizade nem comunhão com ninguém que ela não possa manipular e dominar 

no seu relacionamento. 

Esse espírito pode atuar sobre homem ou mulher, mas as mulheres são mais vulneráveis a ele porque 

quando manipulam e controlam o fazem sem usar força física. Esse espírito energiza mulheres que são 

inseguras, vãs, ciumentas e dominadoras, que têm um desejo consumidor para controlar. O alvo principal desse 

principado é controlar e usar até a paixão sexual como uma de suas armas. 

O espírito de Jezabel é encontrado geralmente nas posições de influência e liderança. Procura conquistar 

a confiança das pessoas para poder influenciá-las. Na Igreja, segundo a irmã Pickett, as pessoas que obedecem a 

esse espírito possuem uma vontade muito forte, religiosidade e talento. Apresenta-se prestativa ou prestativo 

para serviços especiais, mas sua motivação é controlar. Pode até ser a esposa do pastor, às vezes. Pode ser então 

qualquer líder cuja motivação de liderança é aparecer e controlar os outros. 

Se a pessoa sob a influência desse espírito não pode ser um líder, procura ganhar a confiança dos líderes 

a tal ponto que eles irão confidenciar suas fraquezas e até pecados que ela usará contra eles mesmos para 

dominá-los. Quando essa pessoa apresenta-se servil é só para ganhar um lugar de influência e controle. E odeia 

os verdadeiros profetas, porque eles condenam o pecado em todas as suas formas e entronizam Jesus como o 

Único Senhor e Comandante da Igreja. 

 

DEFESA CONTRA O ESPÍRITO DE JEZABEL 

1- Nossa defesa contra este espírito é dar ao Espírito Santo total liberdade e preeminência nessa Igreja. 

Só Ele deve ser agradado. A aparência das pessoas não pode ser respeitada. O Espírito Santo revela o profundo 

e o escondido. Nós agora mesmo estamos sob Sua luz reveladora. Tudo o que é oculto, toda a impureza, toda a 

prostituição, todo o mal intento, toda a fofoca, toda a maledicência, toda a murmuração e insatisfação será 

descoberta e apagada pelo Espírito de Deus nessa Igreja. Toda raiz de divisão, de facção e de contenda será 

tratada. Todos sabem que Ele é Aquele que sonda os rins e os corações. Ele dará a cada um de nós segundo as 

nossas obras. 

2- Combatemos o espírito de Jezabel pregando o arrependimento verdadeiro que traz a presença de 

Jesus, que limpa e purifica a Igreja e estabelece-a em pureza e poder. 

Pregamos o arrependimento não para atacar pessoas e discriminar vidas. Todos carecemos da graça de 

Jesus, porque todos somos pecadores e todos carecemos de arrependimento em alguma área de nossas vidas. 

Pregamos o arrependimento que, segundo Deus, vem pela tristeza e pelo quebrantamento. 

Quem vive magoado, ressentido, ofendido com seus parentes, amigos, irmãos e até com os líderes da 

Igreja e com seu pastor, é chamado a perdoar e buscar a reconciliação, pois se não perdoardes aos homens as 

suas ofensas também o vosso Pai Celestial não vos perdoará. 
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Quem anda por caminhos tortuosos é convidado a andar direito. 

Quem vive amasiado é convidado a casar-se conforme manda a Lei de Deus, ou a separar-se até que 

regularize sua situação ou então a terminar o relacionamento em busca de uma vida santa. Jesus mostrou muito 

amor à mulher samaritana e deu-lhe as palavras de vida eterna, mas não deixou de tratar do seu pecado, pois ela 

tinha tido cinco maridos, mas o que com ela estava vivendo não era seu marido. 

Quem anda mexericando e falando da vida dos outros é convocado a mudar suas palavras. 

Quem anda fornicando, se prostituindo, de namoricos e desejos impuros e lascivos é convocado a mudar 

de vida, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. 

Pregamos e buscamos nessa Igreja o arrependimento que produz uma vida de testemunho santo. 

3- Combatemos o espírito de Jezabel buscando humildade. Queremos ter um coração de servo. 

Consideramos os outros superiores a nós mesmos buscando cultivar o mesmo sentimento de humildade que 

houve em Cristo Jesus. 

4- Nossa defesa está operando eficazmente contra esse espírito maligno e sua influência, porque nós 

cremos e desejamos ouvir os profetas de Deus que nos anunciam todo o conselho de Deus. Profetas que têm 

visões de Deus, que levam o povo de Deus a aproximarem dEle e que nos apontam que a solução de todos os 

nossos traumas, de todos os nossos pecados e fraquezas é a Cruz do calvário, a Cruz que Jesus usou para nos 

salvar. 
Autor: Josué Gonçalves 

14 características do Espírito de Jezabel 
 

Eis aqui algumas características que acompanham a operação desse espírito demoníaco. 

  

Lembre-se que as pessoas fortemente influenciadas pelo espírito de Jezabel apresentarão muitas dessas 

características, num momento ou outro, embora não necessariamente na ordem descrita. Uma característica isolada 

não indica que alguém tenha o espírito de Jezabel. Pode significar apenas que a pessoa é emocional e 

espiritualmente imatura. No entanto, sempre que houver uma combinação de várias dentre as 14 características 

relacionadas, isso será uma forte evidencia de que o indivíduo esteja debaixo de influência maligna. 

  

Lembremos também que uma característica pode ser bem visível enquanto outra pode estar oculta. Uma 

manifestação prolongada de qualquer uma dessas características exige uma avaliação mais atenta do indivíduo e da 

situação. 

 

1- Embora a princípio seja difícil perceber, o indivíduo sente-se profundamente ameaçado pelos profetas, os quais 

são seu principal alvo. Embora ele pareça ter o dom de profecia, seu alvo na verdade é controlar aqueles que se 

movem na esfera profética. 

 

2- Para aumentar seu favor, o indivíduo, muitas vezes se aproxima do pastor e dos líderes locais e depois busca 

encontrar o elo mais fraco afim de dominá-lo. Seu objetivo final é governar toda Igreja. 

 

3- Em busca de reconhecimento do pastor e dos membros, o indivíduo forma associações estratégicas com pessoas 

que são reconhecidas como espirituais e têm influência na Igreja. 

 

4- Para parecer espiritual, o indivíduo busca reconhecimento manipulando as coisas e buscando tirar vantagem. 

Muitas vezes, compartilha sonhos e visões provenientes de sua própria imaginação ou que ouviu de outros. 

 

5- Quando o indivíduo recebe um reconhecimento inicial, geralmente responde com falsa humildade. No entanto, 

tal atitude não dura muito. 

 

6- Quando é confrontado, o indivíduo se coloca na defensiva. Ele justifica suas ações com frases do tipo "Estou 

obedecendo a Deus" ou "Deus me disse para fazer isso". 
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7- Muitas vezes, o indivíduo alega ter grandes revelações espirituais sobre o governo da Igreja, mas não busca 

autoridades legítimas. Em geral, primeiro compartilha suas opiniões com outras pessoas. Sua opinião pessoa,l 

muitas vezes,  torna-se  a "última palavra" sobre várias questões, fazendo com que se sinta superior ao pastor. No 

entanto, mesmo que sua revelação seja proveniente de Deus, ele prefere sair falando em vez de orar. 

 

8- Com motivos impuros, o indivíduo busca aproximar-se de outros. Parece desejar fazer "discípulos" e precisa de 

constante afirmação de seus seguidores. 

 

9- Esse indivíduo prefere orar pelas pessoas em particular (em outra sala ou num canto isolado), para não ter de 

prestar contas a ninguém.  Assim, suas revelações e falsas "profecias" não podem ser questionadas. 

 

10- Ansioso para conseguir o controle, ele reúne as pessoas e procura ensiná-las. Embora, a princípio, o ensino 

possa ser correto, ele apresenta "doutrinas" que não possuem fundamentos na palavra de Deus. 

 

11- Enganando os outros com profecias carnais e falando aquilo que as pessoas gostam de ouvir, ele busca, acima 

de tudo, conseguir credibilidade. Profetiza meias verdades ou fatos pouco conhecidos, como se fossem revelações 

divinas, torcendo seus pronunciamentos anteriores e fazendo parecer que se cumpriram na íntegra. 

 

12- Embora a imposição de mãos seja um princípio bíblico, esse indivíduo gosta de compartilhar um nível "mais 

elevado" no espírito e derrubar as paredes que prendem as pessoas, por meio da imposição de mãos. 

No entanto, seu toque transmite maldição. Em vez de uma benção santa, o que ele transmite mediante seu toque é 

um espírito maligno. 

 

13- Mascarando uma auto-estima deficiente com orgulho espiritual, ele deseja ser visto como a pessoa mais 

espiritual da igreja. Pode ser o primeiro a chorar, clamar, etc, afirmando estar recebendo uma carga de Deus. No 

entanto, não é diferente dos fariseus que queriam que suas boas ações fossem vistas e suas virtudes reconhecidas 

pelos homens. 

 

14- Lamentavelmente a vida familiar desse indivíduo é turbulenta. Ele pode ser solteiro ou casado. Quando é 

casado, seu cônjuge geralmente é espiritualmente fraco, não convertido ou miserável. Esse indivíduo tem tendência 

de dominar todos os membros de sua casa. 

 

Do livro "Desmascarando o espírito de JEZABEL" de John Paul Jackson 
 

 

  Sugestão de Louvor: 

 

 
Fonte:Autor:Josué Gonçalves / www.midiagospel.com.br / www.montesiao.pro.br 

Correção gramatical: Dc.. Samuel Lopes Maciel  
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel 

 

“Neste último mês do ano, orientamos aos líderes que realizem com sua célula um amigo oculto e confraternização com 

um jantar que poderá acontecer na última semana do mê,s quando deixaremos apenas uma dinâmica para ser realizada 

nesse dia (orientações na 4ª semana). Ore com os liderados abençoando a finalização desse ano em sua célula.  

Incentivem a todos a estabelecer um projeto de vida para 2013”. 
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ESTUDOS 
 

Dezembro/12 - 3ª SEMANA 
 

CÉLULA FAMILIAR 
 

SANTIDADE NA AMIZADE 
  

Introdução: Pv. 17.17 – Uma das coisas maravilhosas na vida do crente é a amizade cristã, porém, 

nem toda amizade é santa e agradável a Deus. 

Geralmente, quando se fala no mundo de amigos fala-se de quem conduz ao pecado, ao mal e não 

ao bem. Há amizade que é perniciosa, que luta para levar outros ao pecado, usando para isso de planos, 

palavras, gestos, etc. É o tipo de amizade que tem o inimigo no meio.  

Analisemos o que nos diz a PALAVRA DE DEUS: 

Pv. 18.24 – Há tipo de amigo que é interesseiro, aproveitador. Quem tem um amigo assim está em 

dificuldades. Mas há amigo mais íntimo que irmão, cujo interesse é o ajudar, dar, e não o de receber algo. 

Mt. 11.19 – Jesus foi conhecido como amigo dos publicanos e pecadores. O amigo certo das horas 

certas. O amigo cujo único motivo era o amor aos caídos, perdidos, e ajudá-los a se levantarem para Deus.  

Pv. 13.20 – A diferença entre o amigo e o companheiro. 

Pv. 28.7 – O amigo não acompanha no mal ou pecado. O companheiro que acompanha no mal 

torna-se cúmplice da mentira, do pecado.  

Hc. 2.15 – A intenção do companheiro da mentira é maligna. Compare com Pv. 10.12, onde o amor 

cobre todas as transgressões. 

Gn. 9.20-25 – A atitude de Cão com seu pai embriagado, e a atitude diferente dos seus irmãos. 

O amigo não zomba, não expõe o outro a humilhação, ao ridículo. Não fala mal. 

 

Há amizades firmadas somente em coisas más, como: 

- Falar mal dos irmãos. 

- Falar mal da liderança. 

- Criticar outros (fofocas). 

- Semear discórdia entre irmãos (Pv. 6.16-19). 

 

Esse tipo de amizade tem o inimigo no meio e é falsa, sem base no Senhor. 

 

Há amizades preciosas firmadas no Senhor, aprovadas por Ele. 

- Amigos para orarem por si mesmos. 

- Amigos para orarem pelos outros. 

- Amigos para ajudarem o próximo. 

- Amigos para se aconselharem no Senhor. 

- Amigos que se amam em Cristo 

 

Exemplo de amizade 

Davi e Jônatas 

- I Sm. 18.1-4 – A característica da amizade. 

- Sl. 133.1-3 – União espiritual, afinidade espiritual. 

- Amar o próximo – identificação que é colocar-se no lugar do outro, é sentir o que o outro sente; 

suas dificuldades, seus problemas e ajuda-lo. Havia propósito sério entre eles. Não era amizade “passa 

tempo”. 

- Altruísmo – Jônatas dava a Davi de tudo que possuía.  

- Não era exclusivista – 2 Sm. 1.22-23; Jo. 11.31-36; I Co. 13.4-8. 

A amizade verdadeira leva o outro a ser bem sucedido, a portar-se com prudência, a ser vitorioso e 

a alcançar o respeito dos outros.  

http://www.ministerioceo.com.br/


Ministério CEO: Rua Prof. Ciro Brasílio de Araújo, 30 – Centro – CNPJ: 01.249.303/0001-05  
Igreja Máter: Av. Juscelino Kubstichek de Oliveira, 165 – Centro - Cx. P. 42  -  CNPJ: 01.249.303/0007-09 

Fone: (35) 3343-3880  *  CEP: 37443-000   BAEPENDI/MG 

www.ministerioceo.com.br – secretariamceo@hotmail.com.br  

Anunciando a verdade que liberta! 

 

 

 

A amizade que causa fermentação entre irmãos, intriga, ódio, brigas, maledicência, não é realmente 

amizade. O Senhor não está no meio de um e outro. 

 

A amizade deve ser pura, santa – I Ts. 4.9; I Pe. 1.22-23. 

 

Perguntas: 

- Como Deus vê a amizade? 

- Como geralmente é a amizade do mundo? 

- Qual a diferença entre o amigo e o companheiro? – Pv. 13.20 

- Como é o amigo? – Pv. 28.7; Rt. 1.16-17 

- Como tem sido suas amizades? Deus está no meio? 

 

Sugestão de Louvor: Amigas – Fernanda Brum e Eyshila 

 

 

Fonte:www.montesiao.pro.br 

Correção gramatical: Dc . Samuel Lopes Maciel  
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel 
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 ESTUDOS Dezembro/12 - 4ª SEMANA CÉLULA FAMILIAR 

 DINÂMICA: MANCHA OU PONTO 
 

Objetivo: oração, pedido de perdão, preces, revisão de vida... 

Material: uma folha branca com um ponto escuro ou mancha, bem no centro da mesa. 

Desenvolvimento: mostrar ao grupo a folha com o ponto ou mancha no centro. 

Depois de um minuto de observação silenciosa, pedir que se expressem descrevendo o que viram. 

Provavelmente a maioria se deterá no ponto escuro. 

Pedir, então, que tirem conclusões práticas. 

Exemplo: em geral, nos apresentamos nos aspectos negativos dos acontecimentos, das pessoas, 

esquecendo-nos do seu lado luminoso que, quase sempre, é maior. 

 

Palavra de Deus: 1 Cor 3,1-4 / Sl 51 

 

 

Sugestão: Podem fazer um momento de diálogos testemunhando os objetivos colocados no projeto de 

vida que foram concretizados no ano de 2012 e já incentivando a cada um a estar traçando seus novos projetos 

para 2013. Realizar a revelação do amigo oculto trocando presentes e uma confraternização abençoada com 

comes e bebes”. 

  

 

Sugestão de Louvor: Te Agradeço – Diante do Trono 

 

 

 
 

Fonte:DINÂMICAS PARA CÉLULAS Adonai Kadesh 

Correção gramatical: Dc Samuel Lopes Maciel  
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel 
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