LIBERTAÇÃO 2011
DIA 1
Leia os textos:
Mt. 9:17
Jr. 13:12
O grande perigo da igreja hoje é viver com muita unção e pouca força moral,
pouco respaldo espiritual.
Essa foi a transgressão de Saul.
O odre novo, feito originalmente de couro, é caracterizado pela resistência e
flexibilidade. Tipifica uma personalidade sarada e disponível para enfrentar o
tratamento, as pressões da vida espiritual e os desafios de Deus. O odre novo
vai suportar o preço do avivamento, conservando e amadurecendo a unção.
O odre velho tem seu couro ressecado pelo tempo, é a figura da personalidade
fustigada pelas desilusões e decepções da alma ferida, de um coração de pedra
viciado no pecado.
O odre velho aborta o avivamento. Quando o vinho novo é depositado em
odres velhos, o avivamento está com seus dias contados!!
Jr.13:12
O Vinho novo simboliza a manifestação, o enchimento de Deus.
Odres somos nós, a família e a igreja de Cristo!
A LIBERTAÇÃO NÃO É:
• Para um grupo de pessoas com problemas espirituais de possessão
• A libertação não é um ministério do sai, sai.
• A libertação não é analfabeta, pelo contrário, sabe ler os sintomas reais,
bem como desconsidera os irreais.
A LIBERTAÇÃO É:
• Destruir o lugar de pouso para os demônios
• Os demônios não voltam mais porque não encontram lugar para se
instalarem
“a maldição sem causa não se cumpre” (Pv. 26:2)

A verdadeira libertação está baseada na confissão de pecados e das iniquidades,
e é inspirada pelo temor a Deus. Só o sangue de Jesus tem poder de redimir e
justificar, cancelando qualquer legalidade demoníaca.

“Para isso o Filho de Deus se manifestou...
...para destruir as obras do diabo”
(1 Jo 3:8)
A libertação produtiva enfatiza o aspecto investigatório. Rastrear a história
pessoal, familiar e territorial, as feridas, os traumas, os pecados repetitivos, os
valores invertidos, as alianças quebradas, os legados demoníacos, crimes
relevantes, derramamento de sangue, etc.
A multiplicação da maldição
1º exemplo de histórico familiar:
- Caim
“Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, e o matou” Gen.4:8
- Lameque, seu neto:
“matei um homem porque ele me feriu; e um rapaz porque ele me pisou” (Gen
4:23)
“Sete vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém setenta vezes sete”
(v. 24)
Iniquidade - Pecado
• Pecado significa errar o alvo
• Iniquidade significa desviar-se do caminho correto, algo distorcido.
Porque nossos pais pecaram, necessitamos fechar as portas.
Somente o poder do nome de Jesus pode romper a iniquidade.
(Hebreus 8:2, 10:17 )
BÊNÇÃO OU MALDIÇÃO
Constantemente nos deparamos com escolhas, escolher entre a vida e a morte,
escolher a herança da bênção ou da maldição.
Cada um decide!
“Eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição”. (Dt 11:26)
Deus é Deus que deseja abençoar.
“E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome; e tu
serás uma bênção”. (Gn 12:2)
Textos básicos: Dt 28:1-14, 7:12-22, Lv 26:3-13)

Deus já estabeleceu a benção para nós, o que nos impede de desfrutarmos dela,
são as legalidades onde as maldições ainda estão operantes, nas áreas em que
ainda não fui liberto.
 A Palavra Bênção
Na Bíblia encontramos a palavra bênção:
- Velho Testamento – barach (hebraico) – 415 vezes
- Novo Testamento – eulogeo (grego) = falar bem - 68 vezes
 A Palavra Maldição
Quanto a palavra maldição, existem tipos diferentes que no V.T. estão em
hebraico e no N.T. no grego. Vejamos alguns exemplos:
ALAH – maldição advinda da quebra de aliança com Deus (berith),
ou seja, desobediência aos seus mandamentos. Aparece 35 vezes no V.T .
Dt 27, 28, 29:19-21 – que ninguém se atreva a quebrar uma aliança com Deus
sendo conhecedor da palavra, pois trará sobre si um alah, um juramento de
maldição .
Exemplo: Egito – foi celeiro do mundo, mas com a desobediência, trouxe a
maldição da sequidão e escassez até os dias de hoje.
QALAL – aparece 135 vezes no V.T. e corresponde a maldição
liberada pela língua falada, declarada, a tradicional idéia de lançar uma praga. É
uma palavra carregada de malícia, maus desejos. A maldição é proferida contra
uma pessoa ou um objeto. Dt 7:25-26.
• 1 Co 10:19-21. É uma violação do plano original de Deus, que é abençoar
o homem .
• 1 Sm 17:43 – 47 – Golias amaldiçoando a Davi.
• Nm 22:6 – Balaão amaldiçoando Israel.
• Sl 62:4, 109:28 – Davi diz que seus inimigos estão sempre proferindo
palavras de maldição.
Aos Filhos de Deus, a Palavra adverte quanto a qalal :
 Ex 21:17, Lev 20 :9 – contra os pais , condenação de morte para esse filho
que amaldiçoa
 Lv 19:14 – contra o surdo
 Ex 22 :28 – contra os líderes
(nesses dois últimos casos, a maldição retorna para aquele que amaldiçoou).
ARAR – aparece 63 vezes no V.T., é o conhecido como encosto. São os
trabalhos feitos contra a pessoa, para capturar, prender por encantamento, uma
armadilha. Arar determina a sentença, decreta a maldição, cerca com obstáculos
e deixa sem forças para resistir. Arar é fruto da inveja contida.

Através de qalal, a declaração de arar é liberada. Quando arar se concretiza na
vida da pessoa, estabelece um estado de amaldiçoado, travado, até que se
esgotam as forças da pessoa.
Gn 3: 14, Dt 28:15-18
Exemplo: uma mãe que contraria o casamento de sua filha dizendo: “você vai
chorar muito por causa de seu marido“. Isto é um qalal. Após algum tempo de
casada, a moça começa a sofrer as implicações de arar, ou seja, a maldição se
cumprindo.
ZA-AN – aparece 34 vezes no V.T., é a única palavra ambígua, podendo
aparecer como amaldiçoar ou não, indignar-se, denunciar, amaldiçoar. Nm 23:78, Is 10:5, Jr 10:10, Sl 7:12
No Novo Testamento a palavra maldição é mais rígida ainda. O peso sobre
aquele que fala é muito grande. Precisamos ser libertos e vigiar tudo o que sai
da nossa boca, porque Deus vai cobrar cada palavra que falamos!
ANATHEMA - já esta sob maldição, corresponde a ARAR. Quando é anátema,
não há nem como questionar, a maldição foi estabelecida por Deus, a
condenação já é definitiva. Refere-se a pessoas que não tem outra alternativa,
certamente serão aniquiladas.
Rm 9:3, 1 Co 12:3, 16:22, Gl 1 :8-9
KATARAOMAI – amaldiçoar alguém através da língua, com o objetivo de
destruir, libera uma sentença, corresponde a QALAL.
Mc 11:21, Rm 3 :14
• Hb 6:4-10 – aqueles que já reconheceram o senhorio de Cristo e de
repente negam, desprezam as bênçãos do Espírito Santo.
• Mt 5:44 – na nova aliança, não pode haver kataroumai, não posso
amaldiçoar meus inimigos, o mandamento é Lc 6:28 – abençoar os que
me maldizem.
• 2 Pe 2:14 – os hereges que seduzem almas desequilibradas,
contaminam, são filhos da maldição.
KAKOLOGEO – falar mal de alguém, amaldiçoar alguém.
 Fofocas – At 19:9, Mc 9:39, 7:10
 Amaldiçoar – Mt 15:4
RHAKA – palavras de xingamento – Ef 5:4, 4:29, Mt 5 :22

Como quebrar as maldições na minha vida?

1. Diagnóstico – perceber o que é repetitivo no meu histórico familiar - ex:
divórcio, adultério, falência, violência, etc.
2. Reconheça humildemente que sua vida e sua família podem estar
debaixo do jugo de maldição. Se houver soberba, o Espírito Santo vai
mover até quebrar isso. Somente a partir do momento que reconheço, a
libertação começa, pois passo a depender somente dele.
3. Confesse os pecados de toda família, dos ancestrais. Inclusive os que
podem ter liberado sentenças malditas que interferem em minha história
até os dias de hoje. Ex. Daniel, Neemias.
Se houver dúvida, anote os padrões pecaminosos da família usando a lista que
está em Dt 27. Libere a palavra de comando a esses espíritos familiares que
saiam da sua vida e da sua linhagem familiar. Isso é tomar atitude! Esteja atento,
pois a luta contra os espíritos familiares é constante, eles são teimosos e estão
sempre à espreita para entrar na família de novo.
4. Gl 3:13 – declare e creia que Cristo já levou toda maldição na cruz, tome
posse !!
Hoje tenho o sangue de Jesus para reivindicar a libertação do arar, uma
libertação
definitiva!
5. Peça a Deus que traga a lembrança cada detalhe, a fim de fazer uma
varredura completa em seu histórico, diagnosticando e quebrando cada
maldição, a fim de que seja totalmente livre.
Haverá momentos em que você precisará de ajuda, que não conseguirá fazer
isso sozinho, mas não fique esperando pela ajuda passivamente, busque, vá
atrás dela.
O propósito de Deus para minha vida é:“Ele é como árvore, plantada junto a
corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não
murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido”. Sl 1.3
Oração
Senhor meu Deus, da mesma maneira que eu creio e confesso que Jesus Cristo
pagou o preço pelos meus pecados lá na cruz para me trazer plena salvação,
também confesso que ele se fez maldição por mim.
Tenho consciência de que legalmente falando, nenhuma maldição tem poder ou
autoridade sobre a minha vida. Por isso estou aqui, para apropriar- me desta
maravilhosa libertação que tu providenciaste para mim na cruz.
Todos os pecados dos meus pais, avós, bisavós, tataravôs e ainda as gerações
sobre mim, pecados como idolatria, feitiçaria, ocultismo, desrespeito aos pais,
toda forma de opressão e injustiça, sexo não natural e ilícito, antissemitismo,

autossuficiência, apostasia, roubo de todo os tipos, roubo do dizimo, não praticar
a Palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, faço confissão neste momento, e
peço que o Senhor venha a perdoar esses meus pecados, os de meus pais e de
toda a minha família, porque de fato temos transgredido a tua Palavra.

