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JEZABEL - INIMIGOS GOVERNAMENTAIS 

Ler  1Reis 16 / 1Reis 21 / 2 Reis 9 / Apocalipse 2 

 

1. O que é liderança? 

Liderança é o estado de autoridade do chefe. O homem é a cabeça da esposa assim como 

Cristo é a cabeça da igreja. 

(Efésios 5:23) pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça 

da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. (NVI) 

2. De que maneira um homem é cabeça de sua esposa? 

A relação de Cristo com a Igreja é designada por metáforas: 

2.1 Relacionamento Pastor/Ovelha 

Jesus é o pastor, a igreja as ovelhas. 

(João 10:11) "Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. (NVI) 

(João 10:14) "Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas; e elas me conhecem; 

(NVI)  

Assim, metaforicamente, o marido é o pastor e sua esposa a ovelha. Como um pastor, o 

marido deve amar, cuidar e guiar sua esposa. 

ELE DEVE LIDERAR COMO UM PASTOR. 

 

2.2 Relacionamento Vinha/Ramo 

Jesus é a videira, a igreja os ramos. 

(João 15:5) "Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e 

eu nele, esse dá muito fruto; pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. 

(NVI) 

 

Metaforicamente, o marido é a videira e sua esposa, os ramos. Esta é a figura de uma relação 

duradoura, em que o marido é a fonte e a esposa o recipiente. Fecundidade é o resultado de 

uma relação duradoura. O esposo deve fornecer para sua esposa como a videira faz para o 

ramo. 

 

2.3 Relacionamento Pedra angular/Pedra 

Jesus é a pedra angular, a igreja das pedras vivas. 

(1Pedro 2:5-6) vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação 

de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais 

aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: "Eis que 

ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia 

jamais será envergonhado". (NVI) 
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PEDRA ANGULAR 

É a pedra colocada no canto ou ângulo de interseção, na junção de duas paredes de um 

edifício. Nos tempos bíblicos, os edifícios foram feitos muitas vezes de corte, pedra quadrada. 

Ao unir duas paredes que se cruzam, uma pedra angular ajuda a alinhar todo o edifício e 

amarrá-lo em conjunto. (Fonte: Dicionário Bíblico Ilustrado Nelson) 

Cristo é a pedra angular da igreja em unir judeus e gentios. A pedra angular é um símbolo de 

união e estabilidade. O marido é a pedra angular, a mulher a pedra. O marido, como 

verdadeira “CABEÇA”, deve fornecer força e estabilidade no relacionamento. 

2.4 Relacionamento Sumo Sacerdote/Sacerdote 

Jesus é o sumo sacerdote. 

(Hebreus 5:10) sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de 

Melquisedeque. (NVI) 

 

A Igreja é o sacerdócio real de Deus. 

(1Pedro 2:9) Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo 

exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas 

para a sua maravilhosa luz. (NVI) 

O marido é o sumo sacerdote, sua esposa, o sacerdote real. O marido deve supervisionar 

ESPIRITUALMENTE E DAR COBERTURA PARA SUA ESPOSA. 

2.5 Relacionamento Cabeça/Corpo 

Jesus é a cabeça. 

(Efésios 5:23) pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça 

da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. (NVI) 

Cristo também é o corpo. 

(Efésios 5:30) pois somos membros do seu corpo. (NVI) 

Metaforicamente o marido é a cabeça, e a mulher o corpo. Decisões finais são tomadas pela 

cabeça. A autoridade final na tomada de decisão cabe ao homem. O marido como a cabeça 

não deve abdicar sua responsabilidade de tomar as decisões finais para a sua família em 

qualquer situação. 

2.6 Relacionamento Noivo/Noiva 

Jesus é o noivo. Veja Mateus 25 

(Mateus 9:15) Jesus respondeu: "Como podem os convidados do noivo ficar de luto 

enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado; então 

jejuarão. (NVI) 

A igreja é a noiva. 
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(Isaias 62:4) Não mais a chamarão abandonada, nem desamparada à sua terra. Você, 

porém, será chamada Hefizibá, e a sua terra, Beulá, pois o Senhor terá prazer em 

você, e a sua terra estará casada. (NVI) 

O Senhor se deleita /exulta de alegria em sua noiva. 

(2 Coríntios 11:2) O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os 

prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem 

pura. (NVI) 

O marido é o noivo, a esposa a noiva. 

(Isaias 62:5) Assim como um jovem se casa com sua noiva, os seus filhos se casarão 

com você; assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija 

por você. (NVI) 

 

(Provérbios 5:18) Seja bendita a sua fonte! Alegre-se com a esposa da sua juventude. 

(NVI) 

 

O marido deve regozijar-se/ter prazer em sua esposa. Ele não deve falar mal daquilo que Deus 

lhe deu. 

RESUMO: 

A chefia do homem é demonstrada por: 

Liderança /Visão (Pastor) 

Provisão de Sustento (Vinha) 

Prestação de Força e Estabilidade (Pedra Angular) 

Supervisão Espiritual (Sumo Sacerdote) 

Tomada de Decisão Final (Cabeça) 

Regozijando-se em sua esposa (Noivo) 

3. O que faz com que um homem perca a sua liderança? Quais são as características? 

Timidez, fraqueza. 

Características de um homem fraco: 

Murmuração - impossibilidade de enfrentar. 

Excesso - por exemplo, alcoolismo. 

Renúncia - desiste facilmente. 

Preconceito - escolha desleal baseada no sentimento e manipulação. 

Hipocrisia - dois pesos e duas medidas. 

Incompetência - para disciplinar, para defender, para tomar decisões, para usar sua autoridade 

legítima. 

Emocionalismo - regulamentada pelo sentimento em vez de verdade. 

 

4. Quais são as características na vida de Isaac, Ló, Eli e Acabe que demonstram 

fraqueza/timidez? 
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Perda da liderança 

ISAAC 

Timidez/fraqueza é frequentemente demonstrada na vida de Isaac. 

(Gênesis 22:1-19) 

Não oferece resistência para ser morto por seu pai. 

 

(Gênesis 26:18- 22) 

Não oferece nenhuma resistência em ser defraudado dos poços pelos pastores de Abimeleque. 

 

(Gênesis 26:6 -7) 

Chama sua esposa de irmã com medo dos homens de Gerar. 

 

LÓ 

Fraqueza é vista frequentemente na vida de Ló. Permite que seus empregados determinem o 

seu futuro. Ele se separou de Abraão, por causa da briga entre seus pastores e os de Abraão 

(Gênesis 13:6- 9). 

Ele demonstra fraqueza em sua escolha. Sua escolha das planícies férteis do Jordão não foi 

dissuadida pela sua proximidade com a má Sodoma e Gomorra. 

                         

(Gênesis 13:10) Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, 

até Zoar; era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do 

Senhor destruir Sodoma e Gomorra. (NVI) 

 

Apesar de ser um líder político que não tinha influência (Gênesis 19:1- 9). Ele não tinha 

nenhuma influência sobre seus genros. 

             

(Gênesis 19:14) Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas 

filhas, e lhes disse: "Saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para 

destruir a cidade! " Mas eles pensaram que ele estava brincando. (NVI) 

 

Ele não poderia influenciar a sua mulher não olhar para trás. (Gênesis 19:17-26) 

Ele não tinha nenhuma restrição sobre seus apetites. (Gênesis 19:32 -33) 

Ele foi violentado por suas filhas. (Gênesis 19:35) 

 

ELI 

Eli não conseguiu disciplinar seus próprios filhos. 

 

(1Samuel 2:22) Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo 

o Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam na entrada da Tenda do 

Encontro. (NVI) 

 

(1Samuel 2:29) Por que vocês zombam de meu sacrifício e de minha oferta que 

determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a 
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mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo 

meu povo Israel? (NVI) 

 

ACABE 

Acabe é infantilmente superado pela dor, porque Nabote recusou a dar a vinha para ele. 

(1Reis 21:4) Então Acabe foi para casa, aborrecido e indignado porque Nabote, de 

Jezreel, lhe dissera: "Não te darei a herança dos meus pais". Deitou-se na cama, 

virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. (NVI) 

Dor infantil, tristeza exagerada em uma insignificante falha, é uma das características de um 

homem impotente. 

 

5. Qual é o significado de Jezabel? 

Jezabel significa "sem coabitação". Em outras palavras, "Eu não me submeto a ninguém". 

6. Qual é a semelhança de Jezabel entre Antigo Testamento e Novo Testamento? 

Jezabel no Velho Testamento corrompe Acabe e a nação de Israel através da adoração de 

Baal. O culto a Baal envolvia idolatria e imoralidade sexual. 

 

(1Reis 16:31) Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de 

Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos 

sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. (NVI) 

Jezabel no Novo Testamento fez o mesmo. 

 

(Apocalipse 2:20) No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela 

mulher que se diz profetisa. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à 

imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. (NVI) 

 

7. Quais os fatores que ativam Jezabel? 

 

Jezabel é ativado por uma liderança fraca e de cobiça.  

Um marido fraco, ativa Jezabel em casa.  

Um homem estabelecido/líder fraco, ativa Jezabel na igreja.  

Em 1 Reis 21 Jezabel está inativa e em silêncio até que Acabe, manifesta a sua fraqueza e 

cobiça. 

FRAQUEZA E COBIÇA SÃO PORTAS ABERTAS PARA INVASÃO JEZABELIANA. 

8. Quais são as características de uma invasão Jezabeliana? 

MIGRAÇÃO IMPRECISA 

       

(1Reis 19:3) Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele 

deixou o seu servo (NVI) 

(1Reis 19:9) Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a 

ele: "O que você está fazendo aqui, Elias?” (NVI) 
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(1Reis 19:13) Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à 

entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: "O que você está fazendo aqui, Elias?” 

(NVI) 

 

Mudou-se a partir do topo do Monte Carmelo para uma caverna no Monte Horebe - um 

movimento que não foi sancionado por Deus. Aqueles que estão sob um feitiço Jezabeliano, 

migram imprecisamente. 

MEDO/ TENDENCIA SUICIDA/RENÚNCIA 

(1Reis 19:3) Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele 

deixou o seu servo (NVI) 

(1 Reis 19:4) e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, 

sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. "Já tive o bastante, Senhor. Tira a 

minha vida; não sou melhor do que os meus antepassados.” (NVI) 

AUTOCONFIANÇA QUEBRADA 

 

(1 Reis 19:4) e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, 

sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. "Já tive o bastante, Senhor. Tira a 

minha vida; não sou melhor do que os meus antepassados.” (NVI)       

VISÃO DAS AMEAÇAS FALADAS 

       

(1Reis 19:3) Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele 

deixou o seu servo (NVI)                                                      

Ele viu o que Jezabel havia falado. 

 

DELÍRIOS DE GRANDEZA 

(1 Reis 19:10) Ele respondeu: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos 

Exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, e 

mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão 

procurando matar-me". (NVI) 

Elias achava que ele era o único. 

 

9. O que é um sistema operacional? 

 

Um sistema operacional é um sistema que faz com que uma organização/unidade funcione, 

por exemplo, em um carro o sistema operacional é o motor ou em um computador, o sistema 

operacional é o software.  

10. Quais são as características de um sistema operacional Jezabeliano? 

 

CARACTERÍSTICAS DE UM SISTEMA OPERACIONAL JEZEBELIANO 

  

10.1 Sentimentalismo – O amor é valorizado acima da verdade 
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(Apocalipse 2:18-19) Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: Estas são as palavras do 

Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. 

Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei 

que você está fazendo mais agora do que no princípio. (NVI) 

 

Esta igreja tinha obras, amor, serviço, fé e paciência, contudo Jezabel era uma professora 

nesta igreja. MOTIVO: Todas as graças descritas acima eram valorizadas acima da 

verdade.        

A CRUZ DEMONSTRA AMOR E VERDADE. 

10.2 Mentiras e conspiração         

(1Reis 21:8-10) Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei, 

e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela 

escreveu: "Decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de 

destaque entre o povo. E mandem dois homens vadios sentar-se em frente dele e 

façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-

no para fora e apedrejem-no até a morte". (NVI) 

Jezabel conspirou com os anciãos para destruir Nabote com falsas acusações. 

 

10.3 Medo 

 

O medo toma o lugar do trabalho feito. O medo destrói lembranças de vitórias passadas. Elias, 

tomado pela magia de medo Jezebelliano esqueceu a vitória dramática no Monte Carmelo. 

 

10.4 Tentação sexual 

         

(Apocalipse 2:20) No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela 

mulher que se diz profetisa. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à 

imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. (NVI) 

Historicamente, Jezabel usou o sexo para trazer o povo de Deus à submissão idólatra. Ela 

usou o sexo para manipular os homens em sua apresentação. Esse mecanismo de operação 

ainda é desenfreado hoje, através de meios de comunicação visual. Jezabel, como o príncipe 

das potestades do ar, opera através de ondas eletromagnéticas. A televisão é o seu púlpito em 

sua casa. Isso não quer dizer que a televisão é ruim, você deverá tomar uma decisão justa no 

que você vai assistir. 

10.5 Supressão profética 

Jezabel suprime a voz profética. 

 

- A voz de Elias foi suprimida após as ameaças de Jezabel. 

- Obadias escondeu os profetas em cavernas sob a ameaça de um massacre Jezebeliano. 

- Na Igreja de Tiatira, ela usurpou a autoridade profética, chamando a si mesma de profetisa. 

Ao chamar-se uma profetisa, ela anulou o homem estabelecido da igreja em Tiatira. 

- João Batista foi decapitado por sua postura profética. A filha de Herodias foi motivada pelo 

espírito de Jezabel para destruir João. Jezabel odeia arrependimento. 
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(Apocalipse 2:20) No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela 

mulher que se diz profetisa. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à 

imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. (NVI) 

 

QUALQUER SISTEMA QUE NÃO PERMITE A VOZ DE DEUS (A VOZ PROFÉTICA) 

PREVALECER É UM SISTEMA JEZABELIANO. 

 

10.6 Derruba/Enfraquece o homem estabelecido 

Jezebel ultrapassa o homem estabelecido, através das estruturas da igreja. 

(1Reis 21:8) Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei, e 

as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. (NVI) 

A impressão dada é que a decisão vem do homem estabelecido. Ela coloca as mensagens no 

papel timbrado de Acabe. Este mecanismo de operação sutilmente supera a voz do homem 

estabelecido. Lembre-se que o homem estabelecido é o homem enviado, enviado por Deus 

para a igreja local, com a mensagem para a igreja. Ele é o anjo (mensageiro) para a igreja 

local. Ele é a voz legítima para a igreja local. Jezabel substitui a voz do homem estabelecido. 

Em última instância, isso bloqueia a voz de Deus a partir da igreja local. (Nós vamos lidar 

mais intensamente com este assunto no módulo sobre o homem estabelecido). 

Um homem estabelecido derrubado, sem querer usa o sistema operacional de Jezabel. Em 

outras palavras o seu computador (igreja) opera com software de Jezabel. 

EXEMPLOS: 

ACAZIAS 

(1Reis 22:51-52) Acazias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 

décimo sétimo ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou dois anos sobre Israel. 

Fez o que o Senhor reprova, pois andou nos caminhos de seu pai e de sua mãe e nos 

caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. (NVI) 

 

Acazias, o rei de Israel (HOMEM ESTABELECIDO) andou no caminho de sua mãe Jezabel, 

ou seja, embora ele fosse o homem estabelecido ele estava usando o sistema operacional do 

Jezabel. Jezabel estava governando por meio dele. 

 

JORÃO 

(2Crônicas 21:5-6) Ele tinha trinta e dois anos de idade quando começou a reinar, e 

reinou oito anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família 

de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe. E fez o que o Senhor 

reprova. (NVI) 

Jorão andou no caminho da casa de Acabe. Isso de novo era um sistema operacional 

JEZABELIANO determinando a forma como a casa de Acabe funciona. 

RESUMO 

Qualquer sistema que prejudica a VERDADE, atua em mentiras e conspiração, inspira o 

medo (o povo faz a obra do Senhor por causa do medo). ABRAÇA a idolatria (por exemplo, 
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CELEBRIDADES CRISTÃS) e imoralidade sexual. SUPRIME a voz profética e viola 

princípios do Homem estabelecido (mina o HOMEM ESTABELECIDO), é um sistema 

JEZABELIANO. 

 

Jezebel não é onipresente. Seu sistema operacional, porém, pode ser ativado em qualquer 

igreja onde o homem estabelecido não está sob a autoridade direta de Deus. Tal homem 

estabelecido é geralmente um homem fraco, que normalmente é manipulado por suas 

necessidades carnais. Jezabel só tem que ameaçá-lo sobre o seu patrimônio, e ele vai entrar 

em linha. Tal homem não permite que a voz de Deus prevaleça em sua vida. Este sistema 

deve ser encarado como um software que opera um computador. Quando Bill Gates morrer, o 

Windows ainda vai continuar a funcionar. Satanás foi derrotado, mas seu software 

Jezabeliano continua a operar em muitas igrejas e casas. Só porque este "software" está 

funcionando a nível mundial, não significa que Satanás é onipresente. 

11. Por que Jeú foi capaz de superar Jezabel? 

Jeú foi ungido pelo servo de Eliseu. 

(2Reis 9:1-3) Enquanto isso o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e 

lhe disse: "Ponha a capa por dentro do cinto, pegue este frasco de óleo e vá a 

Ramote-Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. 

Dirija-se a ele e leve-o para uma sala longe dos seus companheiros. Depois pegue o 

frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: ‘Assim diz o Senhor: Eu o estou 

ungindo rei sobre Israel’. Então abra a porta e fuja sem demora! " (NVI) 

Nos versos seguintes, Jeú é submetido ao processo de ser ungido pelo servo de Eliseu. Ele 

aceitou a unção do servo de Eliseu como uma manifestação válida da nomeação de Deus. Ele 

submeteu-se ao servo de Eliseu. Jeú submeteu-se a unção do homem estabelecido (enviado 

por Eliseu). Seu ato de submissão o fez estar equipado para lidar com alguém que faz as 

pessoas não se submeterem, JEZABEL. 

 

12. Como é que um crente supera Jezabel? 

Jesus desativa as "obras do diabo". 

       

(1João 3:8) Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando 

desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou: para destruir as obras do 

diabo. (NVI) 

 

(Hebreus 2:14) Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele 

também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse 

aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, (NVI) 

 

(1 Pedro 2:21) Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar 

de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. (NVI) 

 

Jezabel não é desativada pelo jejum, oração ou ligar e desligar. UM SISTEMA 

JEZABELIANO é desativado por Cristo. A semelhança de Cristo é o resultado do verdadeiro 

discipulado. PARA SUPERAR JEZABEL você deve ser um discípulo de Jesus Cristo. Ter as 
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marcas de um discípulo de Jesus Cristo. Um discípulo é um seguidor e imitador de Jesus 

Cristo. Os membros da Igreja primitiva eram chamados de discípulos (Atos 6:1). 

MNEMÔNICO - "DISCÍPULO" (DISCIPLE) 

 

Abaixo seguem algumas das marcas de um discípulo de Cristo: 

 

D (DEATH TO SELF) - MORTE DO EU  

I (IMITATES JESUS) - IMITAR JESUS 

S (SERVANTHOOD) - SERVIDÃO 

C (COMPLIANCE). - CONFORMIDADE 

I (INDWELLING WORD) - HABITAÇÃO DA PALAVRA 

P (PRODUCTIVITY). - PRODUTIVIDADE 

L (LOVE FOR OTHERS) - AMOR AO PRÓXIMO 

E (EXCLUSIVE DEVOTION) - DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

 

AMPLIFICAÇÃO 

 

12.1 D (DEATH TO SELF) - MORTE DO EU  

 

(Mateus 16:24) Então Jesus disse aos seus discípulos: "Se alguém quiser acompanhar-

me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.(NVI) 

(Lucas 14:27) E aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu 

discípulo.(NVI) 

Era de conhecimento geral, durante o ministério de Jesus, que qualquer pessoa carregando a 

cruz fosse condenado à morte. Jesus carregou a cruz em submissão ao Pai. O verdadeiro 

discípulo segue a Jesus rejeitando seus próprios desejos e vontade e submete-se à vontade de 

Deus. 

 

Isto exige a morte para si mesmo 

Jesus demonstrou sua própria morte. 

 

(Lucas 22:42) "Pai, se queres, afasta de mim este cálice; contudo, não seja feita a 

minha vontade, mas a tua". (NVI) 

 

Paulo demonstrou sua própria morte. 

(Galatas 2:20) Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas 

Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no filho de Deus, 

que me amou e se entregou por mim. (NVI) 

 

12.2 I (IMITATES JESUS) - IMITAR JESUS 

 

(1Pedro 2:21) Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar 

de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos.(NVI) 
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(2Coríntios 3:18) E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do 

Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez 

maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. (NVI) 

(Efésios 4:1, 11-16) Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira 

digna da vocação que receberam. E ele designou alguns para apóstolos, outros para 

profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de 

preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja 

edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de 

Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O 

propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro 

pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia 

e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, 

cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e 

unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na 

medida em que cada parte realiza a sua função. (NVI) 

 

O objetivo do discipulado não é o conhecimento, mas a semelhança com Cristo. No 

discipulado há a reprodução do estilo de vida de Cristo em seus seguidores, que, em seguida, 

tornam-se exemplos de Cristo vivo, "cartas lidas por homens". 

12.3 S (SERVANTHOOD) - SERVIDÃO 

 

(João 13:13-17) Vocês me chamam ‘Mestre’ e ‘Senhor’, e com razão, pois eu o sou. 

Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também 

devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como 

lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, 

como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que 

vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem". (NVI) 

 

 (Mateus 20:28) como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para 

servir e dar a sua vida em resgate por muitos". (NVI) 

 

Cristo veio para servir e não para ser servido. O mundo associa servidão a vergonha e 

fraqueza. Cristo revelou que servidão é a cultura do Reino de Deus. Ele estabeleceu a servidão 

como um padrão para seus discípulos. 

 

12.4 C (COMPLIANCE) - CONFORMIDADE (obediência e submissão) 

    O verdadeiro discipulado exige um coração que é transformado por um relacionamento 

íntimo pessoal com Deus. Conformidade (obediência e submissão) é uma expressão externa 

de uma mudança interior. Um discípulo obedece aos mandamentos de Jesus Cristo, esta 

obediência é motivada pelo amor a Cristo. 

 

(Mateus 4:19-20) E disse Jesus: "Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens". No 

mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. (NVI) 

(Mateus 9:9) Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na 

coletoria, e disse-lhe: "Siga-me". Mateus levantou-se e o seguiu. (NVI) 



 

14 
 

(Mateus 21:5-6) "Digam à cidade de Sião: ‘Eis que o seu rei vem a você, humilde e 

montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta". Os discípulos foram e 

fizeram o que Jesus tinha ordenado. (NVI) 

(Lucas 5:5) Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. 

(NVI) 

 

O céu é o lugar onde Deus exerce Sua perfeita vontade. Na terra, a vontade de Deus se opõe a 

carne, o mundo e Satanás. Quando um discípulo obedece à vontade de Deus, ele manifesta o 

reino de Deus na terra. Um dos atos de conformidade (obediência) é fazer discípulos. 

 

(Mateus 28:19) Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em 

nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, (NVI) 

Obediência pessoal demonstra íntima relação do discípulo com Cristo. 

 

(João 14:15) Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. (NVI) 

 

12.5 I (INDWELLING WORD) - HABITAÇÃO DA PALAVRA 

 

Uma multidão seguia Jesus quando viram os coxos andarem, os cegos enxergarem, os surdos 

ouvirem e os endemoniados serem libertos. Quando viram Jesus alimentar cinco mil pessoas, 

eles queriam fazê-lo rei. Jesus disse: 

(João 6:56) Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim 

e eu nele. (NVI) 

A multidão parou de segui-Lo. Mesmo muitos dos seus discípulos o abandonaram. 

(João 6:66) Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e 

deixaram de segui-lo. (NVI) 

 

Estes não eram verdadeiros discípulos. Eles não puderam viver de toda palavra que fluiu da 

boca de Cristo. Um discípulo obedece (habita) na palavra de Deus. 

 

(João 8:31) Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: "Se vocês permanecerem 

firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. (NVI) 

 

Isto inclui: 

1. Leitura da palavra. (Lucas 4:16 / Colossenses 4:16 / Josué 8:34 / Jeremias 36:8) 

2. Estudo da palavra. (João 5:39 / Atos 17:11 / 2 Timóteo 2:15) 

3. Meditação da Palavra. (Josué 1:8 / Salmos 19:14 / 1 Timóteo 4:15) 

4. A obediência à Palavra. (Josué 1:8 / Salmos 78:7 / 1 João 5:3 / Apocalipse 14:12) 

5. Ensinar a palavra. (Salmos 78:4- 6 / Colossenses 3:16 / 1 Timóteo 4:11) 

6. Pregar a palavra. (Marcos 16:15 / Atos 5:20 / 2 Timóteo 4:2) 

 

12.6 P (PRODUCTIVITY) - PRODUTIVIDADE 

 

(João 15:8) Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto; e assim serão 

meus discípulos. (NVI) 
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Fecundidade (produtividade) é uma marca do discípulo que glorifica o Pai. Fecundidade é o 

resultado de uma intimidade ,relacionamento pessoal (permanente) com Cristo. 

(João 15:4-5) Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode 

dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar 

fruto, se não permanecerem em mim. "Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se 

alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto; pois sem mim vocês não 

podem fazer coisa alguma. (NVI) 

 

(João 12:24) Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e 

não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. (NVI) 

Fecundidade é a evidência da morte pessoal. 

12.7 L (LOVE FOR OTHERS) - AMOR AO PRÓXIMO 

 

(João 13:35) Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se 

amarem uns aos outros. (NVI) 

 

Na antiga aliança, era preciso "amar o próximo como a si mesmo". Esse amor era limitado 

porque não era maior que o amor por si mesmo. 

 

(João 13:34) Um novo mandamento lhes dou: Amem-se uns aos outros. Como eu os 

amei, vocês devem amar-se uns aos outros. (NVI) 

 

Jesus nos manda amar uns aos outros como Ele nos amou. Jesus nos amou, dando a si mesmo 

por nós. O nosso amor um pelo outro é resumido em 1 João 3:16. 

 

“Nisto conhecemos o que é o amor: Jesus Cristo deu a sua vida por nós,e devemos 

dar a nossa vida por nossos irmãos.” 

 

Esse amor está além do amor à si mesmo. A existência deste amor entre os discípulos de 

Cristo é um sinal ao mundo de nosso discipulado. 

 

12.7 E (EXCLUSIVE DEVOTION) - DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

 

Amor à Cristo acima de qualquer outra coisa. 

 

(Lucas 14:33) Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que 

possui não pode ser meu discípulo. (NVI) 

 

Amor à Cristo acima de qualquer outra pessoa. 

 

(Lucas 14:26) Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus 

filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser 

meu discípulo. (NVI) 
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Uma das ofertas no Novo Testamento foi o holocausto. O sacerdote não poderia tomar parte 

de qualquer parte desta oferta. Foi oferecido inteiramente ao Senhor. Isto que é exigido de um 

discípulo. 

(Romanos 12:1) Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se 

ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus; este é o culto racional de 

vocês. (NVI) 

 

13. Sistemas de governo Jezabeliano usados pelas igrejas 

 

Estes são sistemas que possuem as seguintes características: 

Sistemas de governo que não podem ser validados pela palavra de Deus, por exemplo, um 

sistema episcopal de hierarquia que controla a igreja, um sistema de presbíteros e diáconos 

(Presbiteriana) que fornecem liderança plural, um sistema de tomada de decisão 

congregacional. Tais sistemas são antagônicos ao sistema de governo do homem estabelecido. 

O homem estabelecido lidera e os outros seguem enquanto ele segue a Cristo. 

A palavra de Deus fica em segundo lugar na prática. Música, oração, jejum, manifestações, 

etc, são o foco principal. 

A igreja local é governada por autoridades fora da igreja – sistema de sede. 

A voz de Deus não é permitida a prevalecer na casa local. 

 

14. Porque Jezabel pode penetrar uma igreja profética (a igreja cujo dominante graça é 

profética), mas não uma casa apostólica (uma igreja cuja graça dominante é apostólica). 

 

Jezabel silenciou os profetas, mas não foi páreo para Jeú. Jeú demonstra graça apostólica 

dominante. 

(2Reis 9:32-33) Ele ergueu os olhos para a janela e gritou: "Quem de vocês está do 

meu lado? " Dois ou três funcionários olharam para ele. Então Jeú ordenou: "Joguem 

essa mulher para baixo! " Eles a jogaram e o sangue dela espirrou na parede e nos 

cavalos, e Jeú a atropelou. (NVI) 

O surgimento de Jeú trouxe uma concessão de "poder" para a vida dos homens imaculados (os 

eunucos). Eles mataram Jezabel. Enquanto Elias estava fugindo de Jezabel, Jeú passou a 

procura-la. Uma casa Apostólica com um forte sistema de governo do homem estabelecido 

traz livramento para homens impotentes. 

       

O SISTEMA OPERACIONAL DE UMA CASA APOSTÓLICA (HOMEM 

ESTABELECIDO QUE É UM PAI NA CASA E UM HOMEM ENVIADO GENUÍNO) 

DESATIVA TODO "SOFTWARE" JEZABELIANO. 

15. Como é que uma igreja local supera Jezabel? 

 

O sistema de governo deve mudar. Isto exige o reconhecimento da liderança, da graça sobre 

um homem que Deus enviou para a igreja. Tal homem é chamado de "homem estabelecido", 

porque ele é estabelecido por Deus. 

(Números 27:16) Que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como 

líder desta comunidade (NVI) 
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O homem estabelecido não deve ser controlado pela sede, anciãos (embora ele possa buscar o 

seu conselho de vez em quando), diáconos ou congregação. Ele está autorizado a falar a 

vontade de Deus na casa local porque ele é o mensageiro legítimo para a casa local. 

16. Quais são os benefícios de superar o sistema operacional Jezabel/Jezabeliana?  

(Apocalipse 2:26-28) Àquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim darei 

autoridade sobre as nações."Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a 

um vaso de barro" Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi autoridade de meu 

Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. (NVI) 

A Igreja em Tiatira foi chamada para superar Jezebel. 

Dois benefícios se aplicam: 

 

Poder sobre as nações 

A essa igreja será dado o poder de fazer discípulos das nações. Deus não dará este poder a 

uma igreja com um sistema operacional Jezebelliano. 

 

A estrela da manhã  

(Apocalipse 22:16) "Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho 

concernente às igrejas. Eu sou a Raiz e o Descendente de Davi, e a resplandecente 

Estrela da Manhã". (NVI) 

A Estrela da Manhã é Cristo. A igreja que vencer Jezebel será dada a Estrela da Manhã. Esta é 

a permanente e gloriosa manifestação da presença de Cristo. 

17. Qual é a diferença entre uma igreja independente e uma igreja autônoma? 

Uma igreja autônoma é auto governável, auto suficiente e auto propagável, que adota o 

sistema de liderança a partir do homem estabelecido. Não há um corpo de fora envolvido nas 

decisões daquela igreja, nem a igreja é controlada por qualquer agente externo. Tal igreja está 

na constante procura de outros para complementar seu trabalho nos propósitos de Deus. Ela 

está na prestação de contas voluntária de pessoas com fins semelhantes. O homem 

estabelecido de uma casa autônoma está empenhado em dar toda a glória a Deus. 

Uma casa independente é a mesma que a de cima, mas tem vários fatos incorretos:  

 a) O homem estabelecido e sua igreja não se relacionam com qualquer um em sua localidade. 

(Sofonias 2:15) Essa é a cidade que exultava, vivendo despreocupada, e dizia para si 

mesma: "Eu, e mais ninguém! " Que ruínas sobraram! Uma toca de animais 

selvagens! Todos os que passam por ela zombam e sacodem os punhos. (NVI) 
 

A Igreja sofre de delírios de grandeza. Se a igreja se relaciona com qualquer um em sua 

cidade, a intenção dessa igreja é controlar os outros. Uma igreja independente não é 

responsável perante ninguém. Ela é uma lei para si mesma. 
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b) O homem estabelecido não glorifica a Deus, mas a si mesmo. Ele não levanta Josué. Ele 

não tem filhos espirituais. As pessoas em seu núcleo são seus escravos. Eles são geralmente 

homens fracos (eunucos). 

O sentimento é valorizado acima da verdade. 

O medo motiva o trabalho do ministério. 

O homem estabelecido é idolatrado e, portanto, não é passível de qualquer forma de correção. 

A voz profética é cortada se for de qualquer outra fonte que não seja a do homem 

estabelecido. 

As pessoas são controladas pelo homem estabelecido, e não o Espírito Santo. Eles são 

incapazes de tomar decisões sem consulta ao homem estabelecido. 

 

Enquanto em uma Igreja Presbiteriana, Episcopal e Congregacional, JEZEBEL atua 

escondida. Em uma igreja independente ELA É O HOMEM ESTABELECIDO OU O 

HOMEM ESTABELECIDO FUNCIONA NO CAMINHO DE JEZABEL. 

 

18. O que é um sistema de Is-bosete de Governo? 

(2Samuel 2:8-9) Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, 

levou Is-Bosete, filho de Saul, a Maanaim, onde o proclamou rei sobre Gileade, 

Assuri, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo o Israel. (NVI) 

Abner não era um rei, sacerdote ou profeta. Ele não tinha mandato para nomear qualquer 

pessoa como rei. Por esta altura, a nomeação de Davi como rei era aparente. Is-bosete caiu. 

(2 Samuel 3:7-11) Saul tivera uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Certa vez 

Is-Bosete perguntou a Abner: "Por que você se deitou com a concubina de meu pai? " 

Abner ficou furioso com a pergunta de Is-Bosete e exclamou: "Por acaso eu sou um 

cão a serviço de Judá? Até agora tenho sido leal à família de Saul, seu pai, e aos 

parentes e amigos dele, e não deixei que você caísse nas mãos de Davi; e agora você 

me acusa de um delito envolvendo esta mulher! Que Deus me castigue com todo rigor, 

se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento, tirar o reino da 

família de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, de Dã a Berseba". 

Is-Bosete não respondeu nada a Abner, pois tinha medo dele. (NVI) 
 

Embora Is-Bosete fosse rei, ele não poderia ajustar a imoralidade de Abner, porque o temia. 

Ele tinha uma posição sem poder. Ele foi controlado pelo medo. Ele era fraco.  

Liderança fraca, CONTROLE, MEDO E NOMEAÇÃO ILEGÍTIMA são novamente 

características de um sistema JEZEBELIANO. 

 

Isbosete era submetido a um sistema de Jezebeliano. Seu nome significa “homem de 

vergonha”. 

19. Características das organizações JEZEBELIANAS 

19.1 JEZEBELIANA PARAECLESIÁSTICA 

 

            Uma igreja autônoma é auto governável, auto suficiente, auto propagável e auto 

sacrifício.  
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A organização paraeclesiásticas Jezebeliana é autogovernavel. Não é autosustentável e auto 

sacrifício. Ele propaga em detrimento da igreja local, contribuindo em nada para a vida da 

igreja local e, eventualmente, é prejudicial para a igreja local. Ela pode até mesmo controlar a 

agenda da igreja local. 

 

19.2 JEZEBELIANA FRATERNA 

 

E uma associação fraca nos ministérios em uma cidade. Seu objetivo principal é a comunhão. 

Torna-se Jezebeliana quando tenta controlar, manipular ou substituir a autoridade de uma 

igreja local. Por exemplo, ordenar alguém a quem uma igreja local tem disciplinado. 

 

19.3 JEZEBELIANA DE REDE 

 

Uma rede é uma associação de ministros liderados por um homem estabelecido. Uma rede 

Jezebeliana tem as seguintes características:  

Não é baseada na prestação de contas voluntária. É coagida a submissão ou manipulado. Ele 

controla os seus membros. 

Ele deseja governar sobre outras redes. 

Relacionamentos são baseados em sentimento, e não na verdade - assim, imoralidade e 

comportamento aberrante não são disciplinados. 

Tem a intenção de monopolizar uma cidade - a respeito de si mesmo como a voz oficial de 

Deus. 

Não respeita os de outras redes. 

Ela eventualmente adota hierarquia titular. 

É inflexível, o líder ter um método "Meu caminho" de filosofia. 

Este é ,de fato, o espírito dessa denominação em uma rede. 

 


