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Shalom queridos, essa semana continuamos o estudo da semana passada, a parte 

2, temos certeza que vai abençoar grandemente sua vida e fará compreender o que 

são maldições, como vence-las e como se manter longe delas.    

 

5. Atitudes comportamentais que dão legalidade (liberdade) ao diabo: 

Conservar ódio no coração; prática de homossexualidade; prática de lesbianismo; 

manter vínculos com a prostituição, fornicação e imoralidade; sustentar a 

infidelidade conjugal; praticar sexo anal; masturbação; praticar sexo com animais; 

assistir a filmes pornográficos; roubar, mentir, usar drogas, como: maconha, álcool, 

cocaína etc... Enganar, mentir, manter maus pensamentos, falar mal do irmão, 

reclamar do cônjuge, vícios de redes sociais... e coisas semelhantes a estas, como as 

obras da carne, ler (Gálatas 5:19-21) 

 

6. Como anular uma Maldição 

6.1. Entregue a sua vida a Jesus, e aceite-o como seu único e suficiente salvador , E 

como o único que pode apagar todas as maldições de sua vida. 

6.2. Reconheça o seu pecado e o pecado de seus antepassados que tenham dado 

legalidade ao diabo para trazer maldição em sua vida. Confesse a Deus e 

arrependa-se deles, pedindo o perdão e a purificação. Afasta-se daquele pecado 

e das coisas que desagradam a Deus. Mude a sua vida! 

6.3. Ordene a quaisquer demônios que tenham vindo para sua vida por meio 

daqueles pecados e que saiam imediatamente, em O Nome de Jesus. 

 

7. Atos proféticos para se anular uma maldição – Faça uma oração de 

arrependimento, invoque o Senhor Jesus, se revista dEle, e declare:  

7.1 Em O Nome de Jesus Cristo eu tomo autoridade sobre as maldições em minha 

vida, e ordeno que sejam quebradas agora; 

7.2 Em O Nome de Jesus Cristo, ordeno que todos os demônios relacionados com 

esta maldição, que saiam da minha vida agora. 

Declare, eu estou liberto (a) pelo poder de Jesus, não serei mais escravo do pecado! 

Viva em comunhão com O Senhor, e com a Igreja, esteja vigilante pois o maligno 

irá contra-atacar para faze-lo (a) escravo novamente de suas seduções e armadilhas.   


