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Destruindo as Maldições 

Shalom queridos, essa semana iniciamos uma nova série de estudo, temos certeza 

que vai abençoar grandemente sua vida e nos fará compreender o que são maldições 

e como vence-las em nossas vidas.  

 

1. Conceito, origem e evolução histórica da Maldição 

Existem cerca de seis palavras no hebraico para descrever tipos de maldições e 
quatro em grego. Mas aqui apenas nos deteremos a três palavras. A primeira delas 
é ALAH. Este vocábulo aparece cerca de 35 vezes no Antigo Testamento e sempre 
descreve uma maldição com origem na quebra da aliança com Deus.  

Quando Deus realizou uma aliança com o seu povo, ele adverte: “ninguém que, 
ouvindo as palavras desta maldição [ALAH], se abençoe no íntimo, dizendo: Terei 
paz, ainda que ande na perversidade do meu coração”; e, ainda diz mais: “O 
SENHOR o separará de todas as tribos de Israel para calamidade, segundo todas as 
maldições [ALAH] da aliança escrita neste livro da lei.  

Podemos dizer, então, que ALAH é a expressão bíblica usada para descrever a 
maldição advinda da quebra da nossa aliança com Deus. Conforme Deuteronômio 27 
e 28. 

 A Segunda palavra é QALAL. Este termo aparece cerca de 130 vezes no Antigo 
Testamento. O sentido básico de sua raiz quer dizer “diminuir”, “lidar 
desdenhosamente”, “ridicularizar”, “zombar”. Significa desejar a alguém uma 
posição inferior ou rebaixá-la de seu estado. O salmista diz também que os inimigos 
estão constantemente proferindo maldições (Sl 62:4; 109:28). No entanto, é bom 
que se frise o que está escrito em Provérbios: “Como o pássaro que foge, como a 
andorinha no seu voo, assim, a maldição [QALAL] sem causa não cumpre.” Sendo 
assim, uma QALAL infundada não tem valor algum.  
 
Em síntese, esta palavra sempre aparece associado à ideia tradicional de “lançar 
uma praga”, “proferir uma maldição”, “verbalizar algo ruim contra uma pessoa ou 
objeto”. Seus efeitos podem ser trágicos e duradouros, do ponto de vista espiritual. 
 
Em último lugar temos a palavra ARAR. Temos agora a palavra usada pelas 
Escrituras para descrever uma pessoa debaixo da maldição. 
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ARAR significa ‘prender (por encantamento), cercar com obstáculos, deixar sem 
forças para resistir’.” é exatamente assim que a maldição atua sobre quem a possuiu: 
prende-a em uma área de sua vida  

Uma coisa é importante: as duas maldições anteriormente analisadas, Alah e Qalal, 
tão somente representam aspectos descritivos, ou seja, predizem o que poderá 
acontecer. Mas Arar é a maldição já acontecida, ou seja, concretizada. 

Arar é a condição a que se chegou depois que uma Qalal ou Alah foi movimentada 
contra alguém. Arar é o estado de amaldiçoado com todas as suas implicações. Por 
exemplo, vamos supor que no passado uma mãe, contrária ao casamento da filha, 
tenha dito que tal relacionamento não daria certo e que a filha iria chorar “lágrimas 
de sangue” com o esposo. O que essa mãe fez foi lançar uma Qalal. Quando, após 
algum tempo de casada, o marido de fato começar a dar um trabalho terrível e a 
filha padecer terrivelmente em suas mãos, ela estará sofrendo os reflexos de uma 
Arar, ou seja, a maldição cumprida.  

Podemos dizer até aqui, que maldições são consequências que podemos sofrer pela 
quebra da aliança feita com D’us, ou seja, a desobediência. Quando agimos em 
desacordo com as palavras dos nossos pais, líderes e autoridade legítimas, podemos 
também sofrer consequências dessas desobediências. Quando não há 
arrependimento de uma geração por conta dos pecados de desobediência, essas 
consequências irão vir à geração seguinte, onde os mesmos, terão uma tendência 
para pecar em áreas especificas, então a única forma de anular essas consequências, 
(maldições), é que as próximas gerações ou geração passem por um arrependimento 
profundo, e o abandono das práticas pecaminosas. (Deuteronômio 5:9-10).   

(Com adaptações do Artigo http://moisesconrado.com/o-que-significa-o-termo-
maldicao/) 

 

2. O agente do Mal 

 O mundo inteiro jaz no maligno (Satanás, é um anjo caído); 

 Apocalipse 12:12 Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o Diabo 

desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. 

 II Cor. 4:4 O deus deste século (O Diabo que influência o mundo através 

de seu sistema de mentiras contra a lei de D’us). 
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3. Fatores relacionados com a maldição 

3.1. Herança – Pecados dos antepassados; consagrações a Satanás; 

Aceitação dos ancestrais de maldições sobre a vida de seus descendentes; 

permanência no pecado de antepassados; 

3.2. Envolvimento com coisas impuras e profanas - Manter em casa objetos 

amaldiçoados; manusear coisas profanas; da honra a entidades 

demoníacas; seguir a moda ditada por demônios; 

3.3. Violação de direitos territoriais – Invadir o terreno de Satanás; Ir guerrear 

contra Satanás sem Ter recebido ordens específicas a respeito, dadas por 

Deus; Viver numa terra impura e amaldiçoada; viver numa casa impura 

ou amaldiçoada; 

3.4. Ter realizado rituais demoníacos – através de desenhos ocultistas; através 

da esfera espiritual diretamente; pelo uso de objetos pessoais; por se 

deixar prender a animais e a bichinhos de estimação; por meio de 

presentes amaldiçoados recebidos. 

3.5. Diferentes situações e ações:- Por ridicularizar Satanás, Por Ter tomado 

alimentos sacrificados a ídolos; Ter alimentado ódio, ciúmes e palavras 

mal proferidos; circunstancias além do nosso controle; quebra de votos 

feitos a Deus. 

 

4. A Obra sinistra dos anjos Maus 

4.1. Quem são os anjos maus? II Pedro 2:4 Porque se Deus não perdoou aos 

anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou as 

cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. 

 

4.2. A Missão diabólica 

 João 10:10 Porque o Diabo vem senão para matar, roubar e destruir. 

 

4.3. A prática do pecado dá argumentos para o diabo destruir uma vida. 

4.4. A hierarquia diabólica 
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 Efésios 6:12 Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim 

contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, 

contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 

 Principados – são os príncipes do mal que exercem liderança sobre as 

potestades 

 Potestades – são demônios maiores que detém poder de destruição e que 

ocupam territórios estratégicos no planeta; 

 Hostes – são demônios menores que obedecem a ordens das potestades, 

para oprimir, atormentar e possuir. 

 

4.5. Qual a quantidade dos demônios? 

 Marcos 5:9 E perguntou-lhe: qual o teu nome? E lhe respondeu: Legião, 

pois somos muitos. 

4.6. Características do Diabo 

O Enganador – Apocalipse 12:9 E foi precipitado o dragão a antiga serpente 

chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. 

O tentador, Pai da mentira; O deus deste século; O príncipe da potestade do ar; 

O devorador; O que arma cilada; O que brama como leão, procurando alguém 

para tragar; O opressor; O possuidor.  Astuto que arma ciladas. 

 

4.7. Os territórios dos demônios: 

4.7.1. Os terreiros de macumba; As mesas brancas; As cachoeiras; Os objetos 

consagrados aos demônios; As encruzilhadas; Os centros espíritas; Os 

presídios; Os cemitérios; Os motéis e casas de prostituição; As bocas de 

fumo; Os locais em que são oferecidos oferendas; Nos inferninhos e 

bailes. 

 

4.8. Os mitos Satânicos 

 Pactos Diabólicos; Objetos oferecidos aos demônios; Sacrifícios de crianças; 

 Oferendas em encruzilhadas; Feitiçaria; Animais. 

 

4.9. A tipologia demoníaca 
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 Os espíritos familiares//Espíritos de enfermidade//Espíritos de perturbação/ 

Pomba gíria – que escraviza sexualmente as pessoas; Maria Mulambo – que 

leva as pessoas a miséria; Espírito de destruição – que provoca acidentes, 

incêndios e desastres; Espírito da morte. Espírito Tranca Rua. 

 

Uma reflexão:  

 

1-Sobre tudo aqui apresentado sobre maldições, o que você compreende sobre 

maldições?  

 

2-Qual o caminho para ficar longe delas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


