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MALDIÇÕES HEREDITÁRIAS
É aquela maldição que se instala na família como consequência de pecados de
um ancestral.
 Qual é o caminho para ser liberto de uma maldição?
“Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós.” (Gl
3:13)
 Satanás precisa de uma legalidade para agir, um pouso onde ele possa
oprimir.
Não esqueça: “a maldição sem causa não encontra pouso” (Pv 26:2)
CARREGAMOS BÊNÇÃO E MALDIÇÃO
Quando “ALAH” acontece, a aliança do Senhor é rompida por meio de diversas
transgressões especificadas em Dt 27:11-26;28:15-68, que a Bíblia denomina
maldições. Instalam-se na linhagem familiar e transferem-se de descendente a
descendente, trazendo consequências.
“Todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão até que
sejas destruído; porquanto não ouviste a voz do Senhor, teu Deus para guardares
os estatutos que te ordenou. Serão, no teu meio, por sinal e por maravilha, como
também entre a tua descendência, para sempre” (Dt 29:21)
Indícios de maldição (Dt 28:15-68)
“SOU TEU DEUS ZELOSO, QUE VISITO A INIQUIDADE DOS PAIS NOS FILHOS ATÉ
A TERCEIRA E QUARTA GERAÇÃO DAQUELES QUE ME ABORRECEM” (EX 20:5)
 LUXÚRIA
HERDADA: Se você foi concebido fora do casamento, casos de adultério na
sua família, abuso sexual, prostituição, se você tem problemas na área
sexual: masturbação compulsiva, pornografia, depravação.
INCUBUS E SUCUBUS
Dois espíritos demoníacos:
o INCUBUS: masculino
o SUCUBUS: feminino
 PORNOGRAFIA

De qualquer tipo propicia meios para que o individuo participe por meio dos
olhos, de comportamentos sexuais promíscuos ou pervertidos.
“Qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com
ela e no seu coração” (Mt 5:28)
 IDOLATRIA
“Maldito o homem que fizer imagem de escultura, ou de fundição,
abominação ao SENHOR, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar
escondido. E todo o povo, respondendo, dirá: Amém.” (Dt 27:15)
“Não terás outros deuses diante de mim.” (Ex 20:3)
Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca,
mas não falam; olhos tem, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem;
narizes tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam; pés tem, mas
não andam; nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem
semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam.
N.T. e a idolatria:
“Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é
alguma coisa? 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”. ( 1Co 10: 19,21)
 REBELIÃO CONTRA OS PAIS
“Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe...”(Dt.27:16)
“o que amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada e
ficará em densas trevas (Pv 20:20) = cegueira e perdição
“Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra
que o SENHOR teu Deus te dá.” (Ex 20:12)
 PECADO ENCOBERTO
Traz ruína espiritual e falta de prosperidade.
A vida passa a ser
extremamente difícil para a pessoa.
O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa
e deixa, alcançará misericórdia” (Pv 28:13)
 FALTA DE PERDÃO
“Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado,
perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste; não devias tu também ter
compaixão de teu companheiro, assim com eu tive compaixão de ti? E
indignado o senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o
que lhe devia. Assim vos fará meu Pai celestial, se não perdoardes, cada um a
seu irmão” (Mt 18:32-35)

 ESPIRITISMO E FEITIÇARIA
“Não se achará em meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho, ou sua
filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem que consulte
espirito adivinhador, pois aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor,
e é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de
diante de ti” (Dt 18:10-12)
 ROUBO
“maldito aquele que remover os marcos do seu próximo” (Dt 27:17)
 PERVERSÃO SEXUAL
E o homem que se deitar com a mulher de seu pai descobriu a nudez de seu
pai; ambos certamente morrerão; o seu sangue será sobre eles.” (Lv.20:10-22)
 BESTIALIDADE
A prática sexual com animais.
“Maldito aquele que se deitar com algum animal. E todo o povo dirá: Amém”
(Dt 27:22)
 A CONFIANÇA NO HOMEM, AFASTANDO-SE DE DEUS
“Assim diz o SENHOR: Maldito o homem que confia no homem, e faz da
carne o seu braço, e aparta o seu coração do SENHOR!” (Jr 17:5)
 RECUSAR-SE A DAR O DIZIMO
“Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: Em que te
roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados,
porque a mim me roubais, sim, toda esta nação.” (Ml 3:9)
DEUS MOLOQUE
“Não entregue seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o
nome do se Deus. Eu sou o Senhor” (Lv. 18:21
Disse o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas: Qualquer israelita ou estrangeiro
residente em Israel que entregar seus filhos a Moloque, terá que ser executado.
O povo da terra o apedrejará. Voltarei o me rosto contra ele e o eliminarei de
meio do seu povo, pois deu os seus filhos a Moloque, contaminando assim o
meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo deliberadamente
fechar os olhos quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque, e
deixar de executá-lo voltarei o meu rosto contra aquele homem e contra o seu
clã, e eliminarei do meio do seu povo tanto ele quanto todos os que o seguem,
prostituindo-se com Moloque. (Lv 20:1-5)
QUEM FOI MOLOQUE?

Um espírito demoníaco cruel que exigia a entrega sacrificial dos filhos, e cujo
desejo por sangue inocente era insaciável.
QUAL É A LIGAÇÃO DE MOLOQUE EM NOSSOS DIAS?
Ele é relacionado com o aborto, continua a requerer o sangue dos inocentes.
Quando há a prática de um aborto, acontece o sacrifício do próprio filho.
Aborto é assassinato, derramamento de sangue inocente.
 CONSEQUÊNCIA DO JULGAMENTO
“Construíram o alto para Baal no vale de Bem-Hinom, para sacrificarem
a
Moloque os seus filhos e as suas filhas, coisa que
nunca ordenei, prática
repugnante que jamais imaginei; e, assim,
levaram Judá a pecar. “portanto,
assim diz o Senhor a esta cidade, sobre a qual vocês estão dizendo, que será
entregue nas mãos dos
babilônios por meio de guerra, peste e fome”
(Jr 32:35-36)
 TRÊS CONDENAÇÕES
I. Guerra, que representa morte. Vinculado ao espírito do inferno.
II. Pobreza: fome representa a pobreza, problemas de finanças.
III. Espírito do inferno: o inferno não é somente um lugar, é um demônio.
Ap. 6:8 “olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro
chamava-se Morte, e o hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um
quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos
animais selvagens da terra.”
RAÍZES ESPIRITUAIS DO BRASILEIRO
1. Pajelança indígena
As tribos eram profundamente envolvidas com feitiçaria, culto aos mortos,
canibalismo, imoralidade.
2. Cristianismo muçulmanizado
“Alá” do árabe, significa “deus lunar”, que é uma entidade que ensina o ódio,
encoraja a perseguição, a morte e propaga a intolerância. O islamismo sempre
esteve ligado a derramamento de sangue, desde sua fundação.
Recebemos dos portugueses um cristianismo órfão. O islamismo desconhece a
palavra “pai” no que se refere a Deus.
Orfandade – Imoralidade - Espiritismo-Idolatria
Portugal e Espanha foram conquistadas pelos mouros, ficando debaixo de seu
domínio por aproximadamente 700 anos.

O modelo brasileiro: pessoas vítimas de lares desestruturados, que foram
abandonadas, abusadas, injustiçadas, muitas foram adotadas espiritualmente
por Iemanjá (a mãe de todos os orixás) ou por Aparecida (mãe de DEUS) a falsa
MARIA.
Estamos diante da principal raiz de corrupção brasileira.
3. Feitiçaria africana
A principal mão-de-obra escrava no Brasil não foi indígena, mas negra.
Os
negros eram raptados de suas famílias e transformados
em
escravos.
É
impossível dimensionar a dor dessas pessoas. Desamparo,
orfandade,
sequestro, repatriamento. Foram perdas traumatizantes. Juntamente com a dor,
o negro trouxe a cultura africana, macumba, umbanda, quimbanda.

