
Identificando e Anulando 
Maldições

Baseado na Obra de Randy Clark - Manual de Treinamento Ministerial

(Excepcionalmente essa lição contém muita pesquisa adicional e 
texto original de Humberto Paes)
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1 – O Que é uma Maldição

MALDIÇÃO é a ameaça ou o proferimento do mal sobre
alguém ou alguma coisa. Essa é a ideia básica de diversas
palavras hebraicas e gregas na Bíblia, traduzidas pela
palavra “maldição” ou por expressões similares.

A primeira maldição, logicamente, se deu na época da
rebelião do Éden e foi dirigida por Deus contra o instigador
da rebelião, que usara para isso um agente, a serpente.
(Gênesis 3:14,15) Esta maldição havia de terminar na
destruição dele. Ao mesmo tempo foi amaldiçoado o solo
por causa de Adão, o que resultou em o solo produzir
espinhos e abrolhos, mas não resultou na destruição dele.



2 – Tipos de Maldição

• Geral ou Específica – Pode ser direcionada aos homens
de uma forma geral ou a uma pessoa especificamente.

• Condicional ou Incondicional – Uma maldição
condicional tem a intenção de afetar somente o
acontecimento da condição declarada. São
encontradas no Antigo Testamento em Deuteronômio
28:15 por exemplo. (“Se vocês não obedecerem...”)

As maldições incondicionais são aquelas impostas por
pais ou ancestrais. Pilatos disse: “Que o sangue dele
(Jesus) caia sobre nós e sobre nossos filhos!” (Mateus
27:25)



• Intencional ou Involuntária – Através de Invocação
intencional como visto anteriormente ou através de
expressões ditas sem consciência do mal que está
proferindo.

• Maldições Hereditárias – Passada de uma geração a
outra. “Não te prostrarás diante deles nem lhes
prestarás culto, porque eu, o Senhor,o teu Deus, sou
Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus
pais até a terceira e quarta geração daqueles que me
desprezam,” (Êxodo 20:5)



Uma maldição tem o efeito pretendido e pode impedir a
cura e a libertação de alguém. As maldições podem
causar um mal estar geral, resultando em saúde
precária, falta de sucesso na profissão, problemas
financeiros e dificuldades familiares e etc...

Por ter ação demoníaca através de uma legalidade
espiritual, o cativeiro de uma maldição dura
indefinidamente até ser anulado. Se uma maldição está
presente ela precisa ser tratada antes que uma oração
de cura aconteça, embora essa não seja uma regra
rígida.

3 – Qual é o Efeito de uma Maldição?



• Crendo no poder do nome e do sangue de Jesus: Cristo nos
resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor,
pois está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em um
madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos
gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do
Espírito pela fé. (Gálatas 3:13-14)

Uma pessoa amaldiçoada pode anular uma maldição sendo levada
por um evangelista a fazer o seguinte: Arrepender-se de todo
pecado em sua vida, tomar posse do perdão de Deus pelo sangue de
Jesus, perdoar a todos que o prejudicaram e renunciar a todo
contato com qualquer coisa oculta ou satânica.

Essa mesma pessoa em condição de maldição pode anular tal poder
sobre sua vida fazendo o que foi descrito acima por decisão própria
sem o auxílio de um terceiro contando somente com o Espírito
Santo.

4 – Como Anular uma Maldição?



• Para anular uma maldição não existe nenhuma fórmula
mágica nem um ritual especial. Basta rejeitar toda a
influência maligna, pedir perdão a Deus por seus pecados e
dedicar sua vida a Ele (Tiago 4:7). Somente Jesus pode
cancelar a maldição do pecado, por isso a pessoa
amaldiçoada precisa dar sua vida (e especificamente a área
que foi dedicada ao pecado) a ele, esse é o primeiro passo.

• Por vezes, uma maldição pode ser passada por pais ou por
ancestrais. Nesse caso, além do que foi dito acima, é
importante rejeitar toda a influência errada que essa pessoa
trouxe sobre a vida de quem se vê amaldiçoado. Deus deve
ser a autoridade suprema em nossas vidas.



• O Papel de um ministrador deve ser ajudar o aprisionado a
uma maldição a identificar a origem dela ou as
características da mesma e rejeitá-la além de se submeter a
Cristo.

• A Bíblia nos ensina que a maldição sem causa não se cumpre
(“Como ao pássaro o vaguear, como à andorinha o voar, assim
a maldição sem causa não virá. Provérbios 26:2”), exceto se
você crer na palavra de Maldição.

“Mas digo a vós, que ouvis: Amai os vossos inimigos, fazei o
bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam e
orai pelos que vos maltratam”. (Lucas 6:27-28)

https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/26/2+


• Mas quando uma palavra é dita por alguém que tem autoridade espiritual
sobre nós, a vigilância precisa ser dobrada. Palavras de lideranças podem
gerar maldições, trazendo destruição. Elas são sementes que, uma vez
lançadas, podem nascer e começar a dar frutos malignos, que destroem.
Como foi o caso de Eliseu e Geasi: Portanto, a lepra de Naamã atingirá a ti e
à tua descendência para sempre. Então Geazi saiu leproso da presença dele,
branco como a neve.(II Reis 5:27)

• Caso quem recebe sua ministração tenha sido amaldiçoado por um líder
espiritual é necessário um pedido de perdão pelo erro que levou essa pessoa
a ser amaldiçoada e um conserto com a liderança. Esse concerto deve
acontecer independentemente da maldição ter sido proferida pois o
desobediente pode não ter conhecimento que houve uma ministração de
maldição pelo líder.


