
  

CÉLULA 06/2020 

 

 

QUEBRA GELO 
 
Cite 2 grandes gigantes que você já venceu de seu caráter. 

_______________________________________________________________________________ 

 

 MINISTRAÇÃO 
 

 

TEMA: DERRUBANDO GIGANTES DA MINHA COLHEITA 

II Reis 3:7 

 

 

Reflexão: Se você ficasse sabendo que na semana que vem aconteceria uma grande guerra, com o 

alvo de destruir todas as criancinhas e adolescentes. O que você faria? 

1 – Preparar-se-ia para se defender sozinho? 

2 – Se uniria com outras famílias da Igreja que também iriam batalhar? 

3 – Nem se importaria com os mortos e se distrairia com outras opções? 

 

Pois bem, não se se vocês tomaram conhecimento, mas está para estourar uma grande guerra por 

esses dias. Uma guerra terrível. Vocês já viram nos noticiários? O pior de tudo é que já tem data 

marcada há muito tempo.  

 

Bom, a história das crianças e adolescentes é fictícia, mas essa que agora falamos no parágrafo 

acima é real. E o mais tenebroso é que o alvo dessa guerra não é somente as crianças e 

adolescentes, mas também homens, mulheres e jovens. Você já imaginou a proporção desta 

guerra? Como você se defenderá? Alguém arrisca dizer que guerra é essa? 

 

Essa guerra chama-se CARNAVAL, que no dicionário da língua portuguesa quer dizer: Folia, 

desordem, confusão, orgia, etc. Orgia = bacanal, devassidão, excesso, anarquia. 

Na Idade Média, era chamada de Festividades Profanas, originada de Roma, com a intenção de 

prestar adoração ao deus Saturno.  

Carnaval nunca foi algo bom, pois seu significado está totalmente ligado a propósitos pagãos. 

Portanto dizemos que o carnaval é uma guerra, pois nesse período, muitas catástrofes ocorrem. A 

prostituição corre solta, as roupas são as mais indecentes possíveis. Ou melhor: Que roupas? As 

meninas e mulheres dão margem ao espírito da sensualidade (pomba gira), dançando para que 

homens apreciem; as bebidas alcoólicas batem o recorde de vendas; as drogas da mesma maneira; 



gastam-se até o que não podem para se obter uma roupa para estar na passarela de uma escola 

de samba; maridos saem de casa e prostituem-se com outras mulheres e vice versa; a violências 

torna tenebrosa nesses dias. É de fato uma grande festa da CARNE, como o próprio nome diz: 

CARNAVAL. Fora muitas cantigas que declaram abertamente nomes de demônios. 

 

Portanto o Carnaval tem como carro chefe a prostituição. AS alas e alegorias são violência, 

homossexualismo, vícios, adultérios, lascívia, doenças infectocontagiosas, gravidez indesejáveis e 

por fim a morte de muitos; inclusive o número de doenças sexualmente transmissíveis como a AIDS, 

nessa época, cresce terrivelmente nos resultados positivos para HIV nos laboratórios. 

 

Rei Momo – a palavra significa deus da zombaria, brincadeiras de mau gosto, extravagância. 

 

Precisamos, como um povo de Deus, tomar uma posição de guerreiros e desalojarmos nossos 

inimigos das trincheiras. 

 

Em II Reis 3:7-27, o rei Jorão perguntou a Josafá: Irás tu a guerra comigo contra os moabitas?  

Os moabitas foram um povo que sempre guerrearam contra o povo de Israel. Os moabitas do 

surgiram do incesto das filhas de Ló, que coabitaram com o próprio pai, surgindo assim dois povos 

filhos da prostituição: Moabitas e Amonitas. 

Quando o rei Jorão perguntou a Josafá se ele uniria forças com ele para destruir os moabitas, ou 

melhor, o carro chefe chamado prostituição, Josafá prontamente respondeu: Subirei contigo, serei 

como tu és, o meu povo será o teu povo, os meus cavalos serão teus cavalos. Porque eles se uniram 

e aqueles inimigos foram destruídos.   

 

1 – Carnaval é uma guerra de demônios tentando alcançar nossas famílias 

Esse gigante chamado Carnaval não pode encontrar espaço em nossas casas, ou nós somos santos 

ou somos santos. Agora que somos de Jesus, não podemos misturar o santo com o profano, se não 

levantaremos gigantes difíceis de serem destronados.   

Existem muitos cristãos que até não vão mais desfilar nas escolas nas ruas, até já aceitaram Jesus 

e outros já ocupam posições em suas Igrejas, mas acham normal permitir que o carnaval entre pela 

tela da televisão. Irmãos nesse período consagre sua TV, se abstenha dela, é inadmissível que você 

gaste seus olhos santos assistindo Moabe entrando em sua casa através dos desfiles e propagandas 

dessa época. Existem crentes que até ainda torcem para determinadas agremiações, e dizem que 

querem apenas saber quem vai ganhar o desfile dessa vez. Meus irmãos, satanás coloca brilho em 

muitas coisas justamente para que você, atraído pelo “belo”, venha querer ficar vidrado na TV se 

corrompendo. 

Se você é santo diante de Deus, seja radical, não dê ibope para Moabe, desligue a TV. Se é seu 

cônjuge que não é crente, que quer assistir, vá fazer outra coisa, desvie seus olhos e ouvidos desses 

inimigos, clame a Deus em seu espírito, mas não compactue com essa guerra que quer ocupar 

espaço em sua família, levando inimigos para dentro de seu lar. Não brigue com aqueles que não 

servem a Deus em seu lar, mas não sente com eles para esse fim, ocupe seu espaço com outros 

afazeres, inclusive leia a Bíblia e ore. 

 

2 – Esse gigante não é inofensivo 

Você precisa tratar inimigo como inimigo, portanto não se junte a eles. Diga não à essa festa pagã. 

Se você não for radical em conscientizar-se que você não pode aliar-0se a esse inimigo, você 



começara a abrir concessões, achando que não há mal nenhum em participar apenas assistindo 

pela TV. Saiba que carnaval é uma guerra cheia de espíritos malignos, principalmente na área da 

prostituição, trazendo até intrigas, portanto vele pelo ambiente espiritual de sua própria vida e de 

sua casa, pois nesse tempo os ares ficam contaminados pelas trevas, mas é você que fará toda 

diferença nessa geração corrompida. Não se conforme com este mundo, mas transformais-vos pela 

renovação de sua mente (Romanos 12:1) 

Não se conformar é não ter por inofensivo algo que é profano. 

 

3 – Seja santo e não profano 

A peleja contra os moabitas foram de êxito a favor dos filhos de Deus, pois eles uniram forças um 

com o outro. Prontamente Josafá aceitou destruir juntamente com o rei Jorão, eles pelejaram e 

venceram a guerra, dando ouvido ao profeta Eliseu, e levantando tangedores para que o poder de 

Deus fosse manifesto. Portanto, nós, pastores, bispos e apóstolos sobre suas vidas, como profetas 

nesta ocasião, convocamos vocês a se alistarem no Exército do Santos, separados exclusivamente 

para o Senhor Jesus, neste tempo de carnaval e em qualquer outro tempo de sua vida. 

 

Convocamos vocês para ser um tangedor nesse tempo. Levante seu louvor dentro do seu lar. 

 

E lembre-se que seu corpo é templo do Espírito Santo, portanto você é tangedor da Glória de Deus. 

Seja unido conosco e principalmente com o Rei dos reis, Jesus Cristo. Decida muito bem de que 

lado você está, não aceite nem tão pouco balançar seus pés para os tambores que soam nos ensaios 

que talvez se ouça de sua casa. O samba é de Deus como qualquer outro ritmo, mas o CARNAVAL 

é obra das trevas, portanto, nesse tempo, seja um tangedor que toque de fato o coração daquele 

que vence suas mais terríveis guerras: Jesus. Não anule o sacrifício dEle com suas escolhas. Unidos 

confiamos que estaremos no mesmo espírito de santidade, porque amamos ser separados 

exclusivamente para Deus. 

 

Sua carne não pode prevalecer sobre teu espírito quando você está decidido a agradar Aquele que 

te selecionou para o Exército dele, Jesus.  

____________________________________________________________________ 

 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Eclesiastes 2:26 – Deus dá aqueles que lhe agradam, e obedecer ao mandamento de ofertar é 

agradar a Deus. 

_______________________________________________________________________________ 

 

COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

De 21 a 25/02 – Acampa Jump 2020 

Dias 28, 29/02 e 01/03 -  Encontro de Mulheres da Equipe 1  

Dia 07/03 – FRUTO FIEL 



Dias 13, 14 e 15/03 -  Encontro de Mulheres da Equipe 2 

 

_______________________________________________________________________________ 

  

 

- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Paulo e Leila, Rene e Marita. 

- Orem também por Israel - “Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam”. Salmo 

122:6 


