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Maldição Bíblica

Neste dia ( dizer a data ) e nesta hora ( dizer a hora ) venho até Ti, Senhor 
dos Senhores, Deus dos Exércitos, requerer justiça contra o ímpio ( nome 
do ímpio ).

Proferindo as Palavras da Lei, que se execute contra o ímpio ( nome ) a 
Justiça Divina.

Por Nosso Senhor Jesus Cristo. Amén!

Contra o ímpio ( nome ) amante da mentira, de boca fraudulenta e com 
palavras e actos malditos, profiro a Palavra do Senhor

Deu 19:16-19

16 Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele 
acerca de transgressão
17  Então aqueles dois homens, que tiverem a demanda, se apresentarão perante 
o SENHOR, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias.
18  E os juízes inquirirão bem; e eis que, sendo a testemunha falsa, que testificou 
falsamente contra seu irmão,
19  Far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão; e assim tirarás o mal do meio de ti.

Jos 23:15

15 E será que, assim como sobre vós vieram todas estas boas coisas, que o 
SENHOR vosso Deus vos disse, assim trará o SENHOR sobre vós todas 
aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o 
SENHOR vosso Deus.

Jer 18:11

1. 11  Ora, pois, fala agora aos homens de Judá, e aos moradores de Jerusalém, 
dizendo: Assim diz o SENHOR: Eis que estou forjando mal contra vós; e 
projeto um plano contra vós; convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau 
caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações.

Isa 5:15

• 15  Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará; e os olhos dos altivos 
se humilharão.

Sal 34:21
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• 21  A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos

Isa 5:18

• 18  Ai dos que puxam a iniqüidade com cordas de vaidade, e o pecado com 
tirantes de carro

Isa 5:21-23

• 21  Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si 
mesmos!

• 22  Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens de poder para 
misturar bebida forte;

• 23  Dos que justificam ao ímpio por suborno, e aos justos negam a justiça!

Pro 30:20

• 20  O caminho da mulher adúltera é assim: ela come, depois limpa a sua boca 
e diz: Não fiz nada de mal!

Pro 29:10

• 10  Os homens sanguinários odeiam ao sincero, mas os justos procuram o seu 
bem.

Pro 28:4-5

• 4  Os que deixam a lei louvam o ímpio; porém os que guardam a lei contendem 
com eles.

• 5  Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao SENHOR 
entendem tudo.

Pro 24:8
• 8  Àquele que cuida em fazer mal, chamá-lo-ão de pessoa danosa.

Pro 27:4

• 4  O furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja?

Por isso, também, está escrito na Lei de Deus:

Isa 28:5-6
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• 5  Naquele dia o SENHOR dos Exércitos será por coroa gloriosa, e por 

diadema formosa, para os restantes de seu povo.
• 6  E por espírito de juízo, para o que se assenta a julgar, e por fortaleza para 

os que fazem recuar a peleja até à porta.

Dan 9:12-13

• 12  E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós, e contra os nossos 
juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal; porquanto 
debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém.

• 13  Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio; apesar 
disso, não suplicamos à face do SENHOR nosso Deus, para nos convertermos 
das nossas iniqüidades, e para nos aplicarmos à tua verdade.

Contra ( nome do ímpio ) muno-me com a Palavra de Deus.
Que ( nome ) seja julgado pelos seus actos e que, também não haja 
nenhuma misericórdia Divina.
Por isso, eu profiro:

Eze 22:13

• 13  E eis que bati as mãos contra a avareza que cometeste, e por causa do 
sangue que houve no meio de ti.

Zep 3:1-5

2Pe 2:11-15

• 11  Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam 
contra eles juízo blasfemo diante do Senhor.

• 12  Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para 
serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua 
corrupção,

• 13  Recebendo o galardão da injustiça; pois que tais homens têm prazer nos 
deleites quotidianos; nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus 
enganos, quando se banqueteiam convosco;

• 14  Tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando 
as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de 
maldição;

• 15  Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de 
Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça;

Pro 5:21-23
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• 21  Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do SENHOR, e ele 
pesa todas as suas veredas.

• 22  Quanto ao ímpio, as suas iniqüidades o prenderão, e com as cordas do seu 
pecado será detido.

• 23  Ele morrerá, porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua 
loucura se perderá

Zep 1:17-18

Pro 10:25

• 25  Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem 
fundamento perpétuo.

Pro 5:3-4

• 3  Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar 
é mais suave do que o azeite.

• 4  Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois 
gumes.

Pro 6:12-15

• 12  O homem mau, o homem iníquo tem a boca pervertida.
• 13  Acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos.
• 14  Há no seu coração perversidade, todo o tempo maquina mal; anda 

semeando contendas.
• 15  Por isso a sua destruição virá repentinamente; subitamente será 

quebrantado, sem que haja cura.

Pro 6:30-31

• 30  Não se injuria o ladrão, quando furta para saciar-se, tendo fome;
• 31  E se for achado pagará o tanto sete vezes; terá de dar todos os bens da 

sua casa.

Pro 7:22-23

• 22  E ele logo a segue, como o boi que vai para o matadouro, e como vai o 
insensato para o castigo das prisões;

• 23  Até que a flecha lhe atravesse o fígado; ou como a ave que se apressa 
para o laço, e não sabe que está armado contra a sua vida



w
w

w
.c

urs
osd

em
agia

.c
om





Pro 9:17-18

• 17  As águas roubadas são doces, e o pão tomado às escondidas é agradável.
• 18  Mas não sabem que ali estão os mortos; os seus convidados estão nas 

profundezas do inferno.

Pro 10:2-3

• 2  Os tesouros da impiedade de nada aproveitam; mas a justiça livra da morte.
• 3  O SENHOR não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos 

perversos.

Pro 10:7

• 7  A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá.

Pro 10:28

• 28  A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos 
perecerá.

Pro 11:1-3

• 1  BALANÇA enganosa é abominação para o SENHOR, mas o peso justo é o 
seu prazer.

• 2  Em vindo a soberba, virá também a afronta; mas com os humildes está a 
sabedoria.

• 3  A sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos aleivosos os 
destruirá.

Pro 11:9

• 9  O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo 
conhecimento.

Pro 11:18

• 18  O ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça haverá galardão fiel.

Pro 11:21
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• 21  Ainda que junte as mãos, o mau não ficará impune, mas a semente dos 

justos será liberada.

Pro 11:29

• 29  O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de 
coração.

Pro 11:31

• 31  Eis que o justo recebe na terra a retribuição; quanto mais o ímpio e o 
pecador!

Pro 12:6

• 6  As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos 
retos os livrará.

Pro 12:22

• 22  Os lábios mentirosos são abomináveis ao SENHOR, mas os que agem 
fielmente são o seu deleite.

Pro 13:11

• 11  A riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio 
trabalho a aumentará.

Pro 13:13

• 13  O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será 
galardoado.

Pro 13:18

• 18  Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a 
repreensão será honrado.

Pró 13:21
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• 21  O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o 

bem.

Pro 14:11

• 11  A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá.

Pro 14:32

• 32  Pela sua própria malícia é lançado fora o perverso, mas o justo até na 
morte se mantém confiante.

Pro 15:6

• 6  Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há 
perturbação.

Pro 15:27

• 27  O que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que odeia presentes 
viverá.

Pro 16:4

• 4  O SENHOR fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, 
até o ímpio para o dia do mal.

Pro 16:5

• 5  Abominação é ao SENHOR todo o altivo de coração; não ficará impune 
mesmo de mãos postas.

Pro 16:14

• 14  O furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará.

Pro 16:18

• 18  A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda.
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Pro 17:4

• 4  O ímpio atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos à língua 
maligna.

Pro 17:11

• 11  Na verdade o rebelde não busca senão o mal; afinal, um mensageiro cruel 
será enviado contra ele.

Pro 17:13

• 13  Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua 
casa.

Pro 17:19

• 19  O que ama a transgressão ama a contenda; o que exalta a sua porta busca 
a ruína.

Pro 18:3

• 3  Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia a vergonha.

Pro 19:5

• 5  A falsa testemunha não ficará impune e o que respira mentiras não escapará

Pro 19:9

• 9  A falsa testemunha não ficará impune; e o que profere mentiras perecerá.

Pro 19:21

• 21  Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do 
SENHOR permanecerá.

Pro 19:28-29

• 28  O ímpio escarnece do juízo, e a boca dos perversos devora a iniqüidade.
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• 29  Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as 

costas dos tolos.

Pro 20:17

• 17  Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá 
de cascalho.

Pro 20:26

• 26  O rei sábio dispersa os ímpios e faz passar sobre eles a roda.

Pro 21:7

• 17  O que ama os prazeres padecerá necessidade; o que ama o vinho e o 
azeite nunca enriquecerá.

Pro 21:28

• 28  A falsa testemunha perecerá, porém o homem que dá ouvidos falará 
sempre.

Pro 22:8

• 8  O que semear a perversidade segará males; e com a vara da sua própria 
indignação será extinto.

Pro 22:16

• 16  O que oprime ao pobre para se engrandecer a si mesmo, ou o que dá ao 
rico, certamente empobrecerá.

Pro 23:28

• 28  Pois ela, como um salteador, se põe à espreita, e multiplica entre os 
homens os iníquos.

Pro 24:20

• 20  Porque o homem maligno não terá galardão, e a lâmpada dos ímpios se 
apagará.
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Pro 25:18-19

• 18  Martelo, espada e flecha aguda é o homem que profere falso testemunho 
contra o seu próximo.

• 19  Como dente quebrado, e pé desconjuntado, é a confiança no desleal, no 
tempo da angústia.

Pro 25:28

• 28  Como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode 
conter o seu espírito.

Pro 26:10

• 10  O Poderoso, que formou todas as coisas, paga ao tolo, e recompensa ao 
transgressor.

Pro 26:24-28

• 24  Aquele que odeia dissimula com seus lábios, mas no seu íntimo encobre o 
engano;

• 25  Quando te suplicar com voz suave não te fies nele, porque abriga sete 
abominações no seu coração,

• 26  Cujo ódio se encobre com engano, a sua maldade será exposta perante a 
congregação.

• 27  O que cava uma cova cairá nela; e o que revolve a pedra, esta voltará 
sobre ele.

• 28  A língua falsa odeia aos que ela fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína.

Pro 28:1

• 1  OS ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los; mas os justos são 
ousados como um leão.

Pro 28:10

• 10  O que faz com que os retos errem por mau caminho, ele mesmo cairá na 
sua cova; mas os bons herdarão o bem.

Pro 28:13



w
w

w
.c

urs
osd

em
agia

.c
om





• 13  O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as 

confessa e deixa, alcançará misericórdia.

Pro 28:17

• 17  O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até à cova; 
ninguém o detenha.

Pro 28:22

• 22  O que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, porém não 
sabe que a pobreza há de vir sobre ele.

Pro 28:25

• 25  O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no SENHOR 
prosperará.

Pro 29:1

• 1  O HOMEM que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente 
será destruído sem que haja remédio.

•
Pro 29:16

• 16  Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os 
justos verão a sua queda.

Por isso, está escrito no Livro da Lei

Pro 24:1-2

• 1  NÃO tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles.
• 2  Porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam a malícia.

Pro 29:24

• 24  O que tem parte com o ladrão odeia a sua própria alma; ouve maldições, e 
não o denuncia.

Pro 17:15
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• 15  O que justifica o ímpio, e o que condena o justo, tanto um como o outro são 
abomináveis ao SENHOR.

Pro 18:5

• 15  O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios 
busca a sabedoria.

Pro 22:22-24

• 22  Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito;
• 23  Porque o SENHOR defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam 

ele lhes tirará a vida.
• 24  Não sejas companheiro do homem briguento nem andes com o colérico,

Pro 29:27

• 27  Abominação é, para os justos, o homem iníquo; mas abominação é para o 
iníquo o de retos caminhos.

Pro 30:5

• 5  Toda a Palavra de Deus é pura; escudo é para os que confiam nele.

Pro 25:2

• 2  A glória de Deus está nas coisas encobertas; mas a honra dos reis, está em 
descobri-las.

Pro 29:25

• 25  O temor do homem armará laços, mas o que confia no SENHOR será 
posto em alto retiro.

Pro 24:7

• 7  A sabedoria é demasiadamente alta para o tolo, na porta não abrirá a sua 
boca.
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Pro 24:15-16

• 15  Não armes ciladas contra a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles o seu 
lugar de repouso,

• 16  Porque sete vezes cairá o justo, e se levantará; mas os ímpios tropeçarão 
no mal.

Que a palavra do justo triunfe sobre o ímpio, em nome do Senhor Jesus 
Cristo

Sal 149:1-9

• 1  LOUVAI ao SENHOR. Cantai ao SENHOR um cântico novo, e o seu louvor 
na congregação dos santos.

• 2  Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu 
Rei.

• 3  Louvem o seu nome com danças; cantem-lhe o seu louvor com tamborim e 
harpa.

• 4  Porque o SENHOR se agrada do seu povo; ornará os mansos com a 
salvação.

• 5  Exultem os santos na glória; alegrem-se nas suas camas.
• 6  Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de dois fios 

nas suas mãos,
• 7  Para tomarem vingança dos gentios, e darem repreensões aos povos;
• 8  Para prenderem os seus reis com cadeias, e os seus nobres com grilhões de 

ferro;
• 9  Para fazerem neles o juízo escrito; esta será a glória de todos os santos. 

Louvai ao SENHOR.

Pro 22:10-11
• 10  Lança fora o escarnecedor, e se irá a contenda; e acabará a questão e a 

vergonha.
• 11  O que ama a pureza de coração, e é amável de lábios, será amigo do rei.

Pro 21:30

• 30  Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o SENHOR.

Pro 8:13-16

• 13  O temor do SENHOR é odiar o mal; a soberba e a arrogância, o mau 
caminho e a boca perversa, eu odeio.

Pro 16:10
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• 10  Nos lábios do rei se acha a sentença divina; a sua boca não transgride 
quando julga.

Pro 25:21-22

• 21  Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer; e se tiver sede, dá-lhe 
água para beber;

• 22  Porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça; e o SENHOR to 
retribuirá.

E assim, proferi a Maldição da Lei de Deus, neste dia, pela minha 
humildade, seguinda a Palavra do Senhor Todo-o-Poderoso, cuja Palavra 
não muda e nem falha, por todos os Séculos dos Séculos.
Contra os ímpios, que o Senhor mande os seus anjos, com a espada 
desembaínhada e se faça justiça, para que ( nome do ímpio ) não prevaleça 
no escárnio contra o justo
Que o Senhor erga o Seu Tribunal Divino contra todos os ímpios, 
especialmente ( nome ), e não o poupe em nada.

Que as mentiras do ímpio, virem-se contra ele.
Que o demónio, pai da mentira, esteja à sua destra.
Que a sua boca emudeça, ao tentar proferir dardos contra a minha pessoa, 
meus bens e familiares..
Que o seu coração e as suas entranham ardam, sepre que ….. tentar 
proferir o meu nome, com a sua boca fraudulenta.
Contra o ímpio, ergo a Palavra do Senhor que é Verdadeira e Justa.
Que os seus actos sejam julgados e sentenciados, JÁ, na Lei do Senhor, em 
nome do Senhor Jesus Cristo!

Amén

SALMO  55

1  INCLINA, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha 
súplica.
2  Atende-me, e ouve-me; lamento na minha queixa, e faço ruído,
3  Pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio; pois lançam sobre mim a 
iniqüidade, e com furor me odeiam.
4  O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim.
5  Temor e tremor vieram sobre mim; e o horror me cobriu.
6  Assim eu disse: Oh! quem me dera asas como de pomba! Então voaria, e estaria 
em descanso.
7  Eis que fugiria para longe, e pernoitaria no deserto. (Selá.)
8  Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade.
9  Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda 
na cidade.
10  De dia e de noite a cercam sobre os seus muros; iniqüidade e malícia estão no 
meio dela.
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11  Maldade há dentro dela; astúcia e engano não se apartam das suas ruas.
12  Pois não era um inimigo que me afrontava; então eu o teria suportado; nem era o 
que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido.
13  Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo.
14  Consultávamos juntos suavemente, e andávamos em companhia na casa de 
Deus.
15  A morte os assalte, e vivos desçam ao inferno; porque há maldade nas suas 
habitações e no meio deles.
16  Eu, porém, invocarei a Deus, e o SENHOR me salvará.
17  De tarde e de manhã e ao meio dia orarei; e clamarei, e ele ouvirá a minha voz.
18  Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim; pois havia muitos 
comigo.
19  Deus ouvirá, e os afligirá. Aquele que preside desde a antiguidade (Selá), porque 
não há neles nenhuma mudança, e portanto não temem a Deus.
20  Tal homem pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele; quebrou a sua 
aliança.
21  As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra 
no seu coração: as suas palavras eram mais brandas do que o azeite; contudo, eram 
espadas desembainhadas.
22  Lança o teu cuidado sobre o SENHOR, e ele te susterá; não permitirá jamais que o 
justo seja abalado.
23  Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição; homens de sangue e de 
fraude não viverão metade dos seus dias; mas eu em ti confiarei.

  SALMO  70

1  APRESSA-TE, ó Deus, em me livrar; SENHOR, apressa-te em ajudar-me.
2  Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma; voltem para 
trás e confundam-se os que me desejam mal.
3  Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem: Ah! Ah!
4  Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam; e aqueles que amam a tua 
salvação digam continuamente: Engrandecido seja Deus.
5  Eu, porém, estou aflito e necessitado; apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu 
auxílio e o meu libertador; SENHOR, não te detenhas.

Pai Nosso

Pai Nosso, que estás nos Céus, 
Santificado seja o Teu nome. 
Venha nós ao Teu reino, 
Seja feita a Tua vontade 
Assim na Terra como no Céu. 
O pão nosso de cada dia nos dás hoje. 
Perdoa-nos as nossas dívidas 
Assim como perdoamos aos nossos devedores 
E não nos deixes cair em tentação 
Mas livra-nos do mal. 
[Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre.] 
Amém. 


