
MALDIÇÃO HEREDITÁRIA
Não existe maldição hereditária para quem é cris-
tão. Em Cristo, somos novas criaturas, as demais 
coisas já passaram. Ter a mesma doença que o 
pai ou o avô não é maldição hereditária, mas sim 
um problema de ordem física, genética, que Deus, 
se quiser, pode curar. Ser pobre como o pai ou o 
avô não é maldição hereditária, mas sim talvez a 
chance que Deus está nos dando de depender exclu-
sivamente Dele, conforme Mt 6.25-34. Há também 
problemas de ordem psicológica, as quais  deman-
dam terapia e tratamento profissional adequado.

LUTA CONTRA MAMON
Nos ministérios de libertação e cura interior, lutar 
contra Mamom é o cristão dar o seu dinheiro na 
igreja. Não à toa, uma das ministrações é uma 
oferta do MELHOR que o cristão tiver no momento, 
sem a qual a pessoa continuaria prisioneira do 
tal demônio, tendo em consequência suas finan-
ças presas também. Porém, segundo Jesus, a luta 
contra Mamom é justamente lutar contra o que as 
novas doutrinas têm pregado sobre prosperidade.

UNÇÃO SOBRE CHACRAS
Ungir para fechar chacras, não cruzar as pernas e os 
braços  durante a sessão de libertação, ter que expul-
sar os demônios citando-lhes os nomes (sendo que 
Jesus expulsou toda uma legião – ou seja, até 6 mil 
membros – sem nominá-los individualmente), tudo 
isso são práticas e rituais que nada tem a ver com os 
ensinos dos Evangelhos. São, no mínimo, superstições 
gospel e na pior hipótese, são ensinos demoníacos. 

A VERDADE É QUE JESUS CRISTO NOS BASTA!

MINISTÉRIO APOSTÓLICO
Os verdadeiros apóstolos simplesmente 
expulsavam e os demônios saíam em nome de 
Jesus. É assim que nós, hoje devemos continuar 
fazendo se realmente somos seguidores de Cristo.

Devemos segui-Lo e não a ensinamentos e 
“revelações” de pastores e líderes. Tudo o 
que foge à simplicidade e pureza do Evangelho 
de Cristo deve ser considerado anátema.

Não é preciso fazer curso de libertação e 
cura interior para se expulsar demônios. 

Faz pouco tempo que o movimento de liber-
tação iniciou, contudo faz mais de dois mil 
anos que Deus liberta seu povo e os livra do 
inimigo. No século passado pastores como 
Peter Wagner receberam “revelações” de 
que para uma pessoa ser liberta, precisaria 
passar por uma série de rituais e o perdão 
de Deus apenas não bastava. 
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LEIA, PEDINDO DISCERNIMENTO    
AO ESPÍRITO SANTO. 

Jesus levou sobre si nossas dores e 
enfermidades (Is 53.4) e nos deu Sua 

paz, diferente da que o mundo dá (Jo 14.27), 
mas nesse mesmo versículo completa: “Não 
se turbe o vosso coração, nem se atemorize”. 
Isso é muito importante para mostrar que, 
mesmo na Paz de Cristo, há situações para 
os cristãos capazes de nos atemorizar, de nos 
angustiar o coração. Em outras passagens 
Jesus nos mostra isso, por exemplo, quando 
nos conclama a não sermos ansiosos com 
o que haveremos de comer ou vestir (Mt 
6.25-34), ou quando nos pede para não 
nos afligirmos, afinal Ele venceu o mundo 
(Jo 16.33). Assim, é um ENGANO achar 
que o cristão não pode ter dificuldades 
financeiras, doenças, aflições, e é um 
ENGANO AINDA MAIOR atribuir todos 
os problemas dos cristãos aos demônios. 
Lembremos do Apóstolo (de verdade) Paulo. 


