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NECROMANCIA, MEDIUNIDADE, INVOCAÇÃO DE ESPÍRITOS
MORTOS.

1) INTRODUÇÃO – MEDIUNIDADE.
LEMBRANDO QUE NÃO TEMOS NENHUM interesse em criticar qualquer
credo. Toda pessoa é livre para fazer com sua vida física, e espiritual, e com suas
crenças o que bem quiser.
DEUS NOS CRIOU E CONCEDEU O LIVRE ARBÍTRIO. TODOS SÃO
LIVRES, INCLUSIVE, PARA NÃO QUERER IR PARA O CÉU. ISTO É UMA
ESCOLHA DE CADA PESSOA. Todavia o conhecimento da bíblia é necessário,
pois há muitos caminhos que o homem segue, às vezes bem intencionado, que o
FINAL DELES É A MORTE ETERNA.1
Podemos não concordar com um suicida. No entanto, o suicídio é uma livre
escolha que alguém poderá vir a fazer.
Agora se alguém querendo viver, vir a morrer por desconhecimento dos perigos
daquilo que está fazendo, neste caso, é dever de todos o informarem dos riscos de
morte eterna. Caso não o orientássemos estaríamos andando sem amor para com
o próximo. Estaríamos contrários às sagradas escrituras.
DEUS deseja QUE TODOS O CONHEÇAM. CONHECENDO A DEUS O
HOMEM SABERÁ aquilo que é agradável ao Senhor, E O QUE DEUS ABOMINA
COMPLETAMENTE.
O desconhecimento das verdades contidas na bíblia, sobre assuntos espirituais,
tem levado a muitos para a perdição eterna.
A SEGUIR VAMOS DEFINIR ALGUMAS PALAVRAS QUE SERÃO USADAS
PARA CLARIFICAR O ENTENDIMENTO.

2) O QUE É NECROMANCIA?

1

O CAMINHO DA SALVAÇÃO É ÚNICO É JESUS. QUER FALAR COM DEUS FALE COM JESUS ELE
É A PALAVRA, O VERBO DE DEUS. VEJAMOS:


FILIPENSES 3:18 Porque muitos há, ... que são inimigos da cruz de Cristo, 19 Cujo fim é a
perdição; cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas.



PROVÉRBIOS 16:25 Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os
caminhos da morte.

1
JESUS O ÚNICO MEDIADOR. Cópia de : quarta-feira, 21 de janeiro de 2015 - 08:41:20.
PAGINAS: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR/ email:revelacaodabiblia@gmail.com

NECROMANCIA, MEDIUNIDADE, INVOCAÇÃO DE ESPÍRITOS
MORTOS.
RESPOSTA: necromancia do grego nekromanteía2 é a adivinhação por meio da

evocação dos espíritos. É o ato de invocar “espírito de morto”, para tentar
saber algo do passado, do presente, ou do futuro.

3) O QUE É VIDENTE OU PROFETA?
RESPOSTA: É uma pessoa que vê, ou conhece, além da visão física. Aquele que sabe algo
que estava oculto, sobre o presente, sobre o passado, ou sobre o futuro, por inspiração
divina.
DIFERENTEMENTE DO QUE OCORRE HOJE, OS PROFETAS DO VELHO
TESTAMENTO ERAM CHAMADOS DE VIDENTES. VEJAMOS:



II Samuel 24:11 Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio



I Crônicas 21:9 Falou, pois, o SENHOR a

a palavra
do SENHOR ao profeta Gade, vidente de Davi.
Gade, o vidente de Davi...

Os profetas existem PARA QUE DEUS tenha como revelar os mistérios a seus
servos. Isso não tem nada a ver com invocação de espíritos, ou contatos com espíritos de
mortos (??), ou acesso a anjos caídos, (demônios).

A PALAVRA VIDENTE é a mesma, todavia o significado, e o uso,
dado a ela hoje, são diferentes. Antigamente o termo vidente era usado
para designar pessoas que falam com Deus ou profetizavam da parte de
Deus. Hoje, ao contrário, é usado para designar quem fala com espíritos
mortos.
Os espíritos que se fazem passar por espirito de mortos são anjos
caídos. Eles são mais conhecidos por demônios – ou anjos do mal, a serviço
do rei das trevas.
Jesus, em seu ministério terreno, expulsou muitos destes espíritos
caídos, os quais incorporavam em pessoas e as deixavam possessas
endemoniadas.3
2

A título de explicação o prefixo grego necro, (nekrós), que é componente da palavra
necromancia, exprime a ideia de morte, ou de cadáver.
Como nos exemplos: necropsia,
necrografismo, ...
3

JESUS CUROU MUITAS PESSOAS POSSUIDAS DE ESPÍRITOS demoníacos. VEJA ALGUNS EXEMPLOS:
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4) O QUE É UM ENCANTADOR OU FEITICEIRO?
RESPOSTA:É uma pessoa que faz bruxarias, feitiçarias, magias.

5) O QUE É UM AGOUREIRO OU ADIVINHADOR?
RESPOSTA: É uma pessoa que prediz, prognostica, o futuro. Aqueles que antecipam o
futuro por presságios bons ou ruins.

6) O QUE É TERAFINS OU ÍDOLOS?
RESPOSTA: Deuses fictícios, mitológicos criados pela imaginação humana.
Materializados em imagens de esculturas, ou apenas no imaginário, nas crendices dos
povos. Exemplos: Duendes, Saci-Pererê, fadas, bruxas, horóscopo, pé-de-arruda,
comigo-ninguém-pode, patuás, imagens-de-santos, Mula-sem-cabeça,...

7) O QUE É UMA ABOMINAÇÃO PARA DEUS?
RESPOSTA: Uma abominação é algo que traz para Deus o desprezo, a repugnância
em função da forte ligação do abominável com o arqui-inimigo de Deus. Abominação é a
aversão total de Deus para àquilo que é do reino das trevas.
O Senhor abomina certas coisas por estarem ligadas à adoração ao adversário
e seus demônios.



MARCOS 5:2-16 E, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito
imundo; 3 O qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender; 9 E perguntoulhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. 12 E todos aqueles
demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. 13 E Jesus logo lho permitiu.
E, saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos; e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e
afogaram-se no mar. 15 E foram ter com Jesus, e viram o endemoninhado, o que tivera a legião, assentado,
vestido e em perfeito juízo, e temeram. 16 E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao
endemoninhado, e acerca dos porcos.



MARCOS 1:25-26 Dizendo: Ah! que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és: o Santo

Então o espírito imundo,
convulsionando-o, e clamando com grande voz, saiu dele.
de Deus. 25 E repreendeu-o Jesus, dizendo: Cala-te, e sai dele. 26



LUCAS 11:24 Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso; e, não o
achando, diz: Tornarei para minha casa, de onde saí.



APOCALIPSE 18:2 E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou
morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável..



MATEUS 9:27,32,33 E, partindo JESUS dali...32 E, havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e
endemoninhado. 33 E, expulso o demônio, falou o mudo; e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em
Israel. 34 Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios.
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8) O QUE É MEDIADOR? 4
RESPOSTA: MEDIADOR é aquele que intervém, ou que é intermediário, ou ainda, aquele
que torna possível a comunicação, ou o entendimento entre duas ou mais partes. A palavra de
Deus diz que Jesus é o único mediador entre a vida e o homem, entre Deus e o homem.
Vejamos algumas referências bíblicas disso:
 JOÃO 14:6 Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem
ao Pai, senão por mim.
 I TIMÓTEO 2:5 Porque há um só Deus, e “um
os homens, Jesus Cristo homem.

só Mediador” entre Deus e

Quer falar com Deus? Fale com Jesus. Este é o único médio, ou mediador, entre Deus e os
homens.
O Senhor, e seus anjos, não precisam incorporar em ninguém. Ele fala
pessoalmente, ou através de seus profetas.
Referências bíblicas da profecia no meio da igreja, para testemunho:
 APOCALIPSE 19:10... Adora a Deus; porque o testemunho de Jesus é o espírito de
profecia.
Deus fala a seus servos, também, por meio de seus anjos. Aqueles que são
ministradores em favor dos que serão salvos.
Os anjos que não caíram juntos com o adversário são os anjos do Senhor. Eles
não aceitam adoração, pois toda adoração e ofertas devem ser apresentadas, somente,
a Deus Pai, Filho e Espirito Santo.
Vejamos na palavra do Senhor referências demostrando que os anjos de Deus não
aceitam adoração:

4

A BIBLIA NÃO REGISTRA A PALAVRA MÉDIUM. ENTRETANTO, PARA EFEITO DE CURIOSIDADE SEGUE O
QUE DIZEM OS DICIONÁRIOS.


Médio vem do latim medius. O que está entre duas coisas ou pessoas. Também pode ser aquilo que está no meio de
alguma coisa.



Médium vem do francês médium. Seria aquela pessoa que serve de intermediária entre os vivos e o espírito dos mortos.
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 APOCALIPSE 19:10 E eu lancei-me a seus pés para o adorar; mas ele disseme: Olha não faças tal; sou teu conservo, e de teus irmãos, que têm o
testemunho de Jesus. Adora a Deus ...



APOCALIPSE 22:6-9 E disse-me: Estas palavras são fiéis e verdadeiras; e o Senhor, o
Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo, para mostrar aos seus servos as coisas que
em breve hão de acontecer. 8 E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E,

do anjo que mas mostrava
para o adorar. 9 E disse-me: Olha, não faças tal; porque eu sou
conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as
palavras deste livro. Adora a Deus.
havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés

ASSIM ESCLARECIDOS VAMOS adentrar ao tema
“CONSULTAR A MORTOS”, OU, “FALAR COM MORTOS”.
QUAL A SENTENÇA DE DEUS, PELA LEI DE MOISÉS, PARA AS PRÁTICAS
DE CONSULTAR PESSOAS POSSUÍDAS POR ESPÍRITOS?
RESPOSTA: a

sentença vai da morte a outras maldições.

A prática de consultar a espíritos de pessoas que morreram e suas variantes,
(necromancia), eram severamente punidas no velho testamento, pois Deus, que não
muda, não aceita que seu povo se contamine e se prostitua, com estas práticas dos
povos que não conhecem a Deus.
Vejamos:
 LEVÍTICO

Não vos virareis para os adivinhadores e
encantadores; não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o
19:31

SENHOR vosso Deus;
 LEVITICO 20: 27 Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de
necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá; serão apedrejados; o
seu sangue será sobre eles.



DEUTERONÔMIO 18:9-11 Quando entrares na terra que o SENHOR teu Deus te
der, não aprenderás a fazer conforme as “abominações” daquelas nações.
5
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10 Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem

adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro; 11 Nem
encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem

quem consulte os mortos.


II CRÔNICAS 33:6 Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de
Hinom, e usou de adivinhações e de agouros, e de feitiçarias, e

consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos

olhos do SENHOR, para o provocar à ira.
ALÉM DAS PROIBIÇÕES, acima citadas, HÁ VARIADOS TIPOS DE JUIZOS
DE DEUS CONTRA QUEM PRATICA A CONSULTA A ESPÍRITOS, conhecida como
necromancia, ou feitiçarias diversas.
VEJAMOS:
1) DEUS

SENTENCIA À MORTE OS QUE SE CONTAMINAM
CONSULTANDO A ESPÍRITOS MORTOS, incorporados em pessoas.
VERSÍCULOS ABAIXO:

 LEVÍTICO 20:27 Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um
espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente
morrerá; serão apedrejados; o seu sangue será sobre eles.

adivinhadores e
encantadores, para se prostituir com eles, eu porei a minha face
contra ele, e o extirparei do meio do seu povo. 7 Portanto santificai-

 LEVÍTICO

20:6 Quando alguém se virar para os

vos, e sede santos, pois eu sou o SENHOR vosso Deus. 8 E guardai os meus estatutos, e
cumpri-os. Eu sou o SENHOR que vos santifica.

morreu Saul por causa da transgressão que
cometeu contra o SENHOR, por causa da palavra do SENHOR, a qual não
havia guardado; e também porque buscou a adivinhadora para a
consultar. (Saul morreu porque consultou uma necromante).

 I CRÔNICAS 10:13 Assim

 I SAMUEL 27:6 E perguntou Saul ao SENHOR, porém o SENHOR não
lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. 7
6
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Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de
feiticeira, para que vá a ela, e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: Eis que em
En-Dor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. 8 E Saul se disfarçou, e
vestiu outras roupas, e foi ele com dois homens, e de noite chegaram à mulher; e disse:
Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faças subir a quem eu te
disser. 9 Então a mulher lhe disse: Eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem

destruído da terra os adivinhos e os encantadores; por que, pois, me armas
um laço à minha vida, para me fazeres morrer?

Saul era desobediente a Deus, por isso o Senhor não falava mais
com este rei. Na condição de não ouvir a voz do Deus VIVO é que
SAUL se põe a ouvi a voz de espíritos MORTOS. DEUS VIVO É UM
DEUS DE VIVOS. Sua voz só não é ouvida quando o homem está
morto. Disse Jesus: as minhas ovelhas me ouvem.
 ÊXODO 22:18 A feiticeira não deixarás viver.
2) SENTENÇA E MALDIÇÕES DIVERSAS PARA QUEM FAZ CONSULTAS A
ESPÍRITOS MORTOS, MESMO QUE NÃO SEJA DO POVO DE DEUS.

Vejamos isso na bíblia:
 ISAÍAS 8:19 Quando, pois, vos disserem: Consultai os que têm

espíritos

familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram: Porventura
não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á
aos

mortos. 20 Å lei e ao testemunho! Se eles não falarem segundo

esta palavra, é porque não há luz neles. 21 E passarão pela terra
duramente oprimidos e famintos; e será que, tendo fome, e
enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus,
olhando para cima. 22 E, olhando para a terra, eis que haverá
angústia e escuridão, e sombras de ansiedade, e serão
empurrados para as trevas.
Primeira sentença que ressalta é: Porventura não consultará o povo

a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos?
O que se percebe aqui é que o ato de consultar a espíritos familiares é um
ato de abandonar a Deus que é vivo, para falar com espíritos mortos. Isso
mesmo: Não é espírito “DE MORTOS”, MAS “ESPÍRITOS MORTOS”, chamados
na bíblia de: “demônios” e “espíritos imundos”.
7
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Estes espíritos que agem no meio das famílias, (familiares), não são o
que dizem ser. Eles mentem tal qual o rei deles, que é o pai da mentira5.
A verdade é que estes espíritos são anjos caídos. São demônios que se
fazem passar por espíritos das pessoas. São opressões demoníacas que
convivem no meio das famílias. Este é o fato deles conhecerem até as coisas
mais intimas e secretas no meio das famílias. Eles passam de geração a
geração no meio das famílias. Por isto sabem os gostos, os trejeitos, os
segredos, o modo de falar dos membros da família HOSPEDEIRA. Às vezes
eles se apresentam com nomes diversos, e não como espíritos familiares.
A segunda informação, e não menos importante, no versículo anterior é:

“é porque não há luz neles”. Isto é: quem consulta a mortos não tem
a luz.
Jesus é a verdade e a vida. Ele é também a luz do mundo6. Quem não tem
Jesus não tem a verdade e não tem a vida e, conseqüentemente, está morto
espiritualmente. Vive dentro de uma mentira. Em razão de estarem sem Deus
vem à opressão, a fome, a angústia, a escuridão, a ansiedade sendo
empurrados cada vez mais para as trevas.
Muitas pessoas, enganadas, ou nem tanto, fazem oferendas, (oblação) a
estes espíritos mortos achando que é algo bom, todavia são ofertas a
demônios. Isto é ALGO QUE IRRITA e traz a ira de DEUS sobre quem tal coisa
faz.
Vejamos isso:


I CORINTIOS 10:19-22 Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o

Antes digo que as coisas que
os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios , e
não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. 21
sacrificado ao ídolo é alguma coisa? 20

Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios; não podeis ser
participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 22

Ou

irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele?
5 João 8:44 Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se

Quando ele profere mentira, fala do que lhe é
próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira
firmou na verdade, porque não há verdade nele.

6 JESUS É O CAMINHO, LUZ , VERDADE E VIDA.


João 8:12 Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou
trevas, mas terá a luz da vida.



João 14:6 Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim

a luz do mundo; quem me segue não andará em

8
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[AS OFERENDAS A ESPÍRITOS MORTOS/ANJOS CAÍDOS É UMA OFERENDA OU
ADORAÇÃO A DEMÔNIOS].

 ISAIAS 19:3-6 E o espírito do Egito se esvaecerá no seu interior, e destruirei o
seu conselho; e eles consultarão aos seus ídolos, e encantadores,

e aqueles que têm espíritos familiares e feiticeiros.

4 E

entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei rigoroso
os dominará, diz o Senhor, o SENHOR dos Exércitos. 5 E secarão as
águas do mar, e o rio se esgotará e ressequirá. 6 Também os rios
exalarão mau cheiro e se esgotarão e secarão os canais do Egito; as
canas e os juncos murcharão.
Conforme este versículo, Deus entregou o Egito, (o mundo), nas mãos de rei
cruel e rigoroso. Este rei é o maligno. A ação dele é matar, roubar e destruir as vidas,
impiedosamente.
Quem consulta a espíritos familiares, (demônios), corre o risco de ser entregue
nas mãos do adversário das nossas almas7.
Conforme Isaias 19:3-6, até os recursos e meios naturais dados por Deus
à disposição de quem consultam mortos e feiticeiros estará debaixo de juízos e
maldições, por ter falado com demônios enganadores, citado pelo Apostolo
Paulo em:
 I TIMÓTEO 4:1 Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos
apostatarão alguns da fé, dando
doutrinas de demônios.

ouvidos a espíritos enganadores, e a

Caso a atitude de consultar os mortos fosse alguma coisa
boa Deus exerceria tão grande juízo? E evidente que o Senhor
7

SE O LIVRE ARBÍTRIO DO HOMEM TENDER PARA O MAL, DEUS PODERÁ ABANDONÁ-LO A SUA PRÓPRIA
CARNALIDADE.


ROMANOS 1:-21-28 Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram
graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. 22 Dizendo-se

E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da
imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. 24 Por isso
também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem
sábios, tornaram-se loucos. 23

seus corpos entre si; 25 Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o
Criador, que é bendito eternamente. Amém.



II TESSALONICENSES 2: 10 E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da
verdade para se salvarem. 11 E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a

mentira; 12 Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniqüidade.
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abomina e exerce juízo porque é uma coisa tremendamente
maligna aos olhos de DEUS. Isso, por se tratar de contatos com anjos caídos
chamados de principados e potestades malignas, ou de, demônios pela sagrada
escritura8.
3) SENTENÇA DE IRA DE DEUS CONTRA QUEM FAZ CONSULTAS A ESPÍRITOS
DE MORTOS. FAZER ISTO É UM ATO MAL DIANTE DO SENHOR.
REFERÊNCIAS :



II REIS 21:6 E até fez passar a seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era

adivinhos e feiticeiros; e prosseguiu em fazer o que
era mau aos olhos do SENHOR, para o provocar à ira.
agoureiro e ordenou



II REIS 21:1 Tinha Manassés doze anos de idade quando começou a reinar, e
cinqüenta e cinco anos reinou em Jerusalém; e era o nome de sua mãe Hefzibá. 2 E

fez o
que era mau aos olhos do SENHOR, conforme as abominações dos
gentios que o SENHOR expulsara de suas possessões, de diante
dos filhos de Israel. 3 Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai,
tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de
8

DEMÔNIOS, PRINCIPADOS OU POSTESTADES MALIGNAS, ANJOS CAIDOS SÃO Sinônimos.


MARCOS 6:13 E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam.



MATEUS 8:31 E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela
manada de porcos.



MARCOS 16:17 E estes sinais seguirão aos que crerem: Em meu nome expulsarão os demônios; falarão
novas línguas;



MATEUS 10:8 Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios; de graça
recebestes, de graça dai.



LUCAS 8:33 E, tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um
despenhadeiro no lago, e afogou-se.



APOCALIPSE 16:14 Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios; ..

Aqui está o risco do engano: As pessoas querem curas, operações, sinais e prodigios a qualquer custo, entretanto,
alguns desses prodigios podem ser FRUTO DE AÇÃO DO MAL.


ROMANOS 8:38 Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem
as potestades, nem o presente, nem o porvir.

10
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Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus, e os serviu. 4 E edificou altares na
casa do SENHOR, da qual o SENHOR tinha falado: Em Jerusalém porei o meu nome. 5
Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do

E até fez passar a seu filho pelo fogo, adivinhava pelas
nuvens, era agoureiro e ordenou adivinhos e feiticeiros; e
prosseguiu em fazer o que era mau aos olhos do SENHOR, para o
provocar à ira.
SENHOR. 6

 II CRÔNICAS 33:6 Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de

e consultou
adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do
SENHOR, para o provocar à ira.
Hinom, e usou de adivinhações e de agouros, e de feitiçarias,

 LEVÍTICO 20:6 Quando alguém se virar para os adivinhadores e
encantadores, para se prostituir com eles, eu porei a minha face

contra ele, e o extirparei do meio do seu povo.
4) UM REI DE ISRAEL FEZ UMA LIMPEZA, ESPIRITUAL, RETIRANDO VÁRIOS
TIPOS DE IDOLATRIAS. ELE EXTIRPOU OS QUE PRATICAVAM A
CONSULTA A ESPÍRITOS MORTOS. FEZ ISTO PARA CUMPRIR A LEI DE
DEUS.
REFERÊNCIAS :



II REIS 23:1,2,3 Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se
reuniram a ele. 2 O rei subiu à casa do SENHOR, e com ele todos os homens de Judá, e
todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor
até ao maior; e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança, que

se achou na casa do SENHOR. 3 E o rei se pós em pé junto à coluna, e fez a aliança
perante o SENHOR, para seguirem o SENHOR, e guardarem os seus mandamentos, os
seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando
as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro; e todo o povo apoiou esta
aliança. 4 E o rei mandou ao sumo sacerdote Hilquias, aos sacerdotes da segunda
ordem, e aos guardas do umbral da porta, que tirassem do templo do SENHOR todos os
vasos que se tinham feito para Baal, para o bosque e para todo o exército dos céus e os
queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedrom e levou as cinzas deles a Betel. (...)20

E sacrificou todos os sacerdotes dos altos, que havia ali, sobre os
altares, e queimou ossos humanos sobre eles; depois voltou a Jerusalém. 21 O rei deu
ordem a todo o povo, dizendo: Celebrai a páscoa ao SENHOR vosso Deus, como está
11
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E também os adivinhos, os feiticeiros,
os terafins, os ídolos, e todas as abominações que se viam na
terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar
as palavras da lei, que estavam escritas no livro que o sacerdote
Hilquias achara na casa do SENHOR. 25 E antes dele não houve
rei semelhante, que se convertesse.
escrito no livro da aliança. 24

O rei Josias matou todos os que praticavam atos de
adoração ou culto a espíritos. A palavra diz: “não houve
rei semelhante, que se convertesse”.
JESUS CERTA VEZ SE TRANSFIGUROU.

Vejamos o que diz o texto sagrado:
 LUCAS 9:28-36 E aconteceu que, quase oito dias depois destas palavras, tomou
consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. 29 E, estando ele orando,
transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou
branca e mui resplandecente. 30 E eis que estavam falando com ele dois
homens, que eram Moisés e Elias, 31 Os quais apareceram com glória, e falavam da
sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. 32 E Pedro e os que estavam
com ele estavam carregados de sono; e, quando despertaram, viram a sua

glória e aqueles dois homens que estavam com ele. 33 E aconteceu que,
quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós
estejamos aqui, e façamos três tendas: uma para ti, uma para Moisés, e uma para Elias,
não sabendo o que dizia. 34 E, dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu

com a sua sombra; e, entrando eles na nuvem, temeram. 35 E saiu da
nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho; a ele ouvi.
JESUS MUDOU DE APARÊNCIA. COMO ENTENDER O QUE OCORREU ali,
CITADO NO VERSO ACIMA?

Nesse acontecido não houve conversação entre vivos e mortos. Ali
houve uma conversa de Jesus, transfigurado em espírito, ou seja, ele esta
numa condição não carnal. Ele estava glorificado. Neste estado o Senhor
falou com Elias e com Moisés. Isto não foi uma incorporação de espíritos
de mortos em homens vivos, nem houve uma conversa de homem vivo
12
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com homem morto, mas uma conversa no âmbito espiritual, onde o
Senhor glorificado falava com os espíritos de Moises e de Elias. Também,
nem Pedro nem Tiago nem João falaram com Moisés ou com Elias.
Um servo do senhor, (provavelmente Paulo), foi arrebatado ao
terceiro céus, viu e ouviu coisas da esfera espiritual.
João, em espírito, durante a revelação do apocalipse, de forma
assemelhada ao que ocorrera na transfiguração, conversou com Jesus.
Ele falou, ouviu e viu a gloria do reino eterno. Não foi uma
incorporação de espírito de morto em pessoa viva.
Deus deixou relatados estes eventos para cremos no reino eterno.
JESUS, CERTA VEZ, CONTOU UM FATO ILUSTRATIVO DA
IMPOSSIBILIDADE, CRIADA POR DEUS, DE ESPÍRITOS DE HOMENS MORTOS
VIREM A CONVERSAR OU CONVIVER COM HOMENS VIVOS.
REFERÊNCIAS:
LUCAS 16:22-29 E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio
de Abraão; e morreu também o rico, e foi sepultado.23 E no inferno, ergueu os olhos, estando em
tormentos, e viu ao longe Abraão, e Lázaro no seu seio. 24 E, clamando, disse: Pai Abraão, tem
misericórdia de mim, e manda a Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a
língua, porque estou atormentado nesta chama. 25 Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que
recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males; e agora este é consolado e tu
atormentado. 26 E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte

que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá
passar para cá. 27 E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai 28 Pois
tenho cinco irmãos; para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este
lugar de tormento. 29 Disse-lhe Abraão: Têm Moisés e os profetas; ouçam-nos. 30 E disse ele:
Não, pai Abraão; mas, se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém,
Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum
dos mortos ressuscite.
DEUS PODERÁ DEIXAR O HOMEM NAS GARRAS DO PAI DA MENTIRA – O
ADVERSÁRIO E SEUS ANJOS - EM FUNÇÃO DA DESOBEDIÊNCIA, DA SOBERBA,
DAS MÁS ESCOLHAS FEITAS PELA PESSOA.
REFERÊNCIAS:
 I REIS 22:22 E disse ele: Eu sairei, e serei um espírito de mentira na boca de

todos os seus profetas. E ele disse: Tu o induzirás, e ainda prevalecerás; sai e faze assim.
( Espírito de mentira).
13
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 II TESSALONICENSES2:10 E com todo o engano da injustiça para os que perecem,
porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. 11 E por isso

Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira; 12
Para que sejam julgados todos
prazer na iniqüidade.

os que não creram a verdade, antes tiveram

5) ESSES DEMÔNIOS, OU ESPÍRITOS ENGANADORES, OU POTESTADES, TEM
PODER PARA OPERAR SINAIS. NÃO É POR ACASO QUE SÃO CHAMADOS
DE POTESTADES E PRINCIPADOS. ASSIM FAZEM CURAS, ADIVINHAÇÕES,
operações, etc.
Referência sobre o poder que o mal tem para fazer operações prodigiosas diversas:
 APOCALIPSE 16:14 Porque são espíritos de demônios,

que fazem

prodígios; ...
 ROMANOS 8:38 Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos,
nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir.
 ATOS 16:16-18 E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem,
que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos
seus senhores.

6)

ESSES ESPÍRITOS ENGANADORES PODEM ATÉ MESMO RECONHECER
QUE JESUS É O CRISTO, ou que a igreja tem, e anuncia, a salvação. ATÉ
SINAIS E MARAVILHA podem fazer, PARA ENGANAR OS DESAVISADOS.
PORTANTO, NÃO SE DEIXE ENGANAR POR UM ESPÍRITO ESTA
FALANDO DA BIBLIA OU A RESPEITO DE JESUS.
O ADVERSÁRIO pode CITAR A BIBLIA PARA SEUS PROPÓSITOS
MALIGNOS de ENGANAR, MATAR E DESTRUIR OS HOMENS.
Referências onde demônios reconhecem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus:

14
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 LUCAS 4:41 E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo:

Tu és

o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois
sabiam que ele era o Cristo.
Referências onde o inimigo cita passagens bíblicas:



LUCAS 4:1-2 E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo
Espírito ao deserto; 2 E quarenta dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias
não comeu coisa alguma; e, terminados eles, teve fome. 9 Levou-o também a Jerusalém, e
pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui
abaixo; 10 Porque está escrito: Mandará aos seus anjos, acerca de ti,

que te guardem, 11 E que te sustenham nas mãos, Para que nunca
tropeces com o teu pé em alguma pedra. 12 E Jesus, respondendo, disse-lhe:
Dito está: Não tentarás ao Senhor teu Deus. 13 E, acabando o diabo toda a tentação...
Referência onde demônios reconhecem o caminho da salvação e também que os
crentes são servos do Deus único:
 ATOS 16:16-18 E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem,
que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus
senhores.

17

Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo:

Estes homens, que nos anunciam o caminho da salvação, são
servos do Deus Altíssimo.

18 E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo,

perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias
dela. E na mesma hora saiu.
Referências do poder que o inimigo tem para realizar sinais que enganam a
muitos:
 APOCALIPSE 13:11-13 E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres
semelhantes aos de um cordeiro; e falava como o dragão. 12 E exerce todo o
poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam

15
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adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. 13 E faz grandes sinais, de

maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens.


II CORÍNTIOS 11:14 E não é maravilha, porque o próprio Satanás se

transfigura em anjo de luz.. ( Os anjos de luz são os anjos ministradores em favor dos que hão
de herdar a salvação. 9 O adversário se faz de bonzinho somente para escravizar e enganar às pessoas.)

PELO versículo anterior percebe-se que o adversário,
para enganar, pode fazer algo, disfarçado de bem, ao homem.
Por exemplo, o adversário e seus anjos podem realizar:
curas, operações, e maravilhas outras, etc.
Quando o adversário e seus anjos operam prodígios, as pessoas FICAM
PRESOS NAS ARTIMANHAS DO INIMIGO SERVIDO A ELE E A SEUS
ANJOS, (demônios).
Quando um homem SEVE ao inimigo e faz oferendas e demais atos de
culto, e de adoração, COMETE UMA ABOMINAÇÃO terrível diante de Deus.
Tendo como consequência o afastamento de Deus da vida de quem tal
contaminação fez.
Quando o adversário é o inimigo do homem, Deus tem poder para livrar
tal pessoa. Todavia, quando Deus se faz adversário do homem, pelos atos
abomináveis que esse homem praticou, não há ninguém que possa livrar tal
pessoa do juízo de Deus, nem das garras do arqui-inimigo.
Portanto, é bom o homem não praticar coisas tais, como consulta a anjos
caídos, os quais, com mentiras, se passam por espírito de pessoas mortas. Por
que isso é uma abominação diante de Deus. Quem fizer tais praticas Deus põe
sua face contra essa pessoa.
7) UMA SÓ PESSOA PODE TER UM ESPÍRITO IMUNDO, OU UMA LEGIÃO DE
ESPÍRITOS FAMILIARES.
Referências:

9

HEBREUS 1:14 Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que
hão de herdar a salvação?

16
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 MATEUS 8:31 E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos
que entremos naquela manada de porcos.
 LUCAS 8:30,33 E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião;
porque tinham entrado nele muitos demônios. 33 E, tendo saído os demônios do
homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e
afogou-se.
 MARCOS 16:9 E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana,
apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios.

8) É FUNÇÃO DA IGREJA DE JESUS EXPLUSAR ESSES ESPÍRITOS
DEMONÍACOS. UM RECURSO IMPORTANTE PARA EXPULSAR ESTA CASTA
de demônios É O JEJUM E A ORAÇÃO.
Os demais meios de graça10 também são úteis.
Referências:

 MATEUS 17:21 Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e
pelo jejum.
 MATEUS 10:8 Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os
demônios; de graça recebestes, de graça dai.
 MARCOS 6:13 E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo,
e os curavam.
 MARCOS 16:17

E estes sinais seguirão aos que crerem: Em meu nome

expulsarão os demônios; falarão novas línguas.

10

OS principais meios de graça são: JEJUM, ORAÇÃO, BUSCA A DEUS PELA MADRUGADA, LOUVOR,
LEITURA/CONSULTA À PALAVRA, Trabalho na obra do Senhor, obediência, cultos, adoração...
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9) OS SERVOS NÃO DEVEM JAMAIS CONSULTAR, FALAR OU ADORAR os
ESPÍRITOS FAMILIARES. OS ESPÍRITOS os quais SÃO DO SENHOR NÃO
ACEITAM ADORAÇÃO. Por que TODA ADORAÇÃO OU CULTO DEVE SER
PRESTADO AO SENHOR DEUS - (PAI, FILHO E ESPÍRITO SANTO).

Quando vê algum anjo ou espírito querendo adoração ou oferenda
ou dádivas saiba que tal espírito não vem de DEUS.
O adversário deseja que Deus se aborreça contigo, por ter consultado ou
servido a espíritos caídos, e assim o maligno poderá te matar definitivamente.
Vejamos como Jesus tratava com estes espíritos mortos. (Não é espírito de
morto, mas são espíritos “mortos”, espíritos sem vida eterna).

Referências:
 MARCOS 1:34 E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e
expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque

o conheciam.
 I CORÍNTIOS 10:20 Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam,

as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais
participantes com os demônios.
 I CORÍNTIOS 10:21 Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios; não
podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios.
 LUCAS 4:8 E Jesus, respondendo, disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás;
porque está escrito: Adorarás o SENHOR teu Deus, e só a ele servirás.
ANJOS DO SENHOR NÃO ACEITAM ADORAÇÃO NEM OFERENDAS
DIVERSAS. TODO LOUVOR E ADORAÇÃO DEVEM SER DADOS A DEUS.
ESTE É O DESEJO DE TODOS OS SERVOS DO SENHOR, SEJAM HOMENS
SEJAM ANJOS : QUE DEUS SEJA LOUVADO.
18
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VEJAMOS ISSO NA BÍBLIA:
 APOCALIPSE 19:10 E eu lancei-me a seus pés para o adorar; mas ele

disse-me: Olha não faças tal; sou teu conservo, e de teus irmãos, que têm o
testemunho de Jesus. Adora a Deus...

 APOCALIPSE 22:8-9 E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E,
havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas
mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal; porque eu sou
conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro.

Adora a Deus.
10) O ESPÍRITO SANTO ALERTA PARA NÃO NOS DEIXARMOS LEVAR PELO
ENGANO QUE ACOMPANHA AS DOUTRINAS DE CULTOS A ANJOS. QUEM
PARTICIPA DE CULTOS A DEMÔNIOS FICARÁ PRESO, DOMINADO PELO
ADVERSÁRIO E SUAS MENTIRAS. ELE CITA A CARIDADE OU HUMILDADE
(dependendo da tradução que você possa esta usando).
Vejamos isso:
 COLOSSENSES 2:18 Ninguém vos domine a seu bel-prazer

com pretexto de

humildade e culto dos anjos,

envolvendo-se em coisas que não viu;
estando debalde inchado na sua carnal compreensão.

Não é coincidência que os praticantes de cultos a
espíritos
caídos
são
ensinados
a
praticarem
caridade/humildade. O inimigo apresenta algo bom para
esconder a malignidade do ato de se envolver com
demônios.
O inimigo para enganar leva as pessoas a praticarem
algo bom para mantê-las presas em algo maligno diante de
Deus.
Caridade é algo bom. Isso faz que uma pessoa que não
conhece a bíblia seja levada a praticar atos de cultos a
anjos caídos por não perceberem o engodo do adversário.
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Fazer algo bom não nos autoriza a adorar demônios.
Praticar atos de caridade não dar ao homem autorização
para cometer a IDOLATRIA de adora/servir/fazer oblações a
demônios, os quais se passam por espíritos de pessoas que
morreram.

9) BREVE CONCLUSÃO.
Tem muito mais... Há muitos versículos e doutrinas bíblicas que
nos impedem de compartilhar da mesma “mesa” que os médiuns,
necromantes, feiticeiro, bruxos, e suas doutrinas reencarnacionistas
diversas.
Mesmo com pretexto de humildade e aperfeiçoamento, DITO NO
VERSÍCULO ACIMA, não é algo bom aos OLHOS DE DEUS.
QUEM QUER IR MORAR NO CÉU DEVE SE AFASTAR DE
TODA PRÁTICA DE reencarnação, consulta a mortos, idolatrias
diversas. Por que isso tudo é abominável diante de Deus. Essas ações
impedem o homem de ir morar com Deus, por mais bondoso e bem
intencionado que o homem seja.
A BOA OBRA QUE DEUS QUER que o homem pratique É CRER
EM JESUS. NÃO HÁ OUTRO CAMINHO para irmos até o Pai.
Vejamos:



JOÃO 6:29 Jesus respondeu, e disse-lhes: A obra de Deus é

esta: Que creiais naquele que ele enviou.


JOÃO 14:6 Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a
vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim.

Você é livre para crer no que quiser. No entanto, se leu todo este trabalho, agora
sabe que as práticas de cultos e contatos com espíritos caídos, até aqui listadas, não
são para homens e mulheres que temem a Deus, e que querem ir para o céu.
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Quem faz essas abominações não entrarão no reino de Deus,
conforme as sagradas escrituras.
Vejamos a adevertência da palavra:

 APOCALIPSE 22:15 Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que
se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e
comete a mentira.
OBSERVAÇÃO: Sublinhamos e negritamos a palavra
prostituição por que Deus a usa , na bíblia, muitas
vezes, para dizer que o ato de adora aquilo que não
é Deus é um ato de PROSTITUIÇÃO. Prostituição da
destinação dada por Deus para os humanos: Somos
criados para louvor e adoração do Senhor, e não para
adorar coisas mortas sejam elas materiais ou
espirituais.
O “feiticeiro”, acima citado, engloba todo tipo de
pratica mística / espiritista. Do tipo: adivinhação,
comunicação
com
espíritos
mortos,
agouros,
mandingas, patuás, passes, necrografismo. Tudo que
esteja relacionado com rituais e culto a anjos
caídos.

Precisamos de mediador entre Deus e nós. O MEDIADOR É
JESUS.
Precisamos nos santifica, aperfeiçoamento: Jesus nos santifica e
nos aperfeiçoa diante de Deus.
Precisamos falar com Deus: Jesus é o “Deus conosco”.
Precisamos de vida eterna: Jesus é a vida eterna.
Precisamos de boas obras: Jesus é a boa obra de Deus em nosso
favor.
Precisamos de salvação: O sangue de Jesus é a nossa salvação e
redenção.
O Senhor Jesus é tudo que o homem precisa para ser aceito por Deus
no céu.
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Por fim, um ósculo santo de despedida:
Que o Senhor Jesus nos revele sua vontade e nos sutenha no
verdadeiro caminho de Salvação. Que a paz eterna do Senhor seja
conosco e que Ele seja louvodo pela vida e pelos bens que nos tem
dado. Amem.
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