
MALDIÇÃO CONTRA INIMIGOS PODEROSOS

Esta maldição de origem Bíblica só  deve ser feita, apenas, contra pessoas:

Que lhe fazem e fizeram muito mal
Que lhe fazem macumbas
Que lhe acusam injustamente
Que se riem de si ou do seu mal
Que fazem da sua vida um inferno
Que lhe fizeram um mau julgamento
Que lhe lançaram pragas
Caluniadoras, malfeitoras, etc

Começar: Sábado
Duração: 8 dias

Precisa de:

1 coração de porco, vaca, cordeiro ou galinha
49 alfinetes
1 pano preto (do tamanho de um lenço)
1 punhado de mirra
1 grelhador com carvões incandescentes

Nunca fazer este trabalho se não conhecer o malfeitor ou que não tenha a certeza
de que é aquela pessoa. Nunca faça contra um inocente!



INVOCAÇÃO

“Confunde-te ó tu (dizer o nome da pessoa) que me desejas mal; perde-te nas
encruzilhadas  do  mal;  sufoca-te  nos  abismos  infernais;  e  que  o  mal  que  me
desejas, recaia sobre o teu corpo e vida!”

Retribuem-me o bem com o mal, e a minha amizade com ódio.
Designe-se um ímpio como seu oponente; à sua direita esteja um acusador.
Seja declarado culpado no julgamento, e que até a sua oração seja considerada 
pecado.
Seja a sua vida curta, e outro ocupe o seu lugar. (espetar um alfinete no coração)
Salmos 109:5-8

“Confunde-te ó tu (dizer o nome da pessoa) que me desejas mal; perde-te nas
encruzilhadas  do  mal;  sufoca-te  nos  abismos  infernais;  e  que  o  mal  que  me
desejas, recaia sobre o teu corpo e vida!”

Que o Senhor se lembre da iniqüidade dos seus antepassados, e não se apague o 
pecado de sua mãe.
Estejam os seus pecados sempre perante o Senhor, e na terra ninguém jamais se 
lembre da sua família.
Pois ele jamais pensou em praticar um ato de bondade, mas perseguiu até à morte
o pobre, o necessitado e o de coração partido.
Ele gostava de amaldiçoar: venha sobre ele a maldição! Não tinha prazer em 
abençoar: afaste-se dele a bênção!
Ele vestia a maldição como uma roupa: entre ela no corpo como água e em seus 
ossos como óleo.
Envolva-o como um manto e aperte-o sempre como um cinto.
Assim retribua o Senhor aos meus acusadores, aos que me caluniam. (Espetar um 
alfinete no coração)
Salmos 109:14-20

“Confunde-te ó tu (dizer o nome da pessoa) que me desejas mal; perde-te nas
encruzilhadas  do  mal;  sufoca-te  nos  abismos  infernais;  e  que  o  mal  que  me
desejas, recaia sobre o teu corpo e vida!”

Sejam os meus acusadores vestidos de desonra; que a vergonha os cubra como um
manto. (Espetar outro alfinete no coração)
Salmos 109:29
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“Confunde-te ó tu (dizer o nome da pessoa) que me desejas mal; perde-te nas
encruzilhadas  do  mal;  sufoca-te  nos  abismos  infernais;  e  que  o  mal  que  me
desejas, recaia sobre o teu corpo e vida!”

Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades 
sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. 
(Espetar outro alfinete no coração)
Apocalipse 22:15

“Confunde-te ó tu (dizer o nome da pessoa) que me desejas mal; perde-te nas
encruzilhadas  do  mal;  sufoca-te  nos  abismos  infernais;  e  que  o  mal  que  me
desejas, recaia sobre o teu corpo e vida!”

Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A 
maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. (espete outro alfinete no 
coração)
Juízes 9:57

“Confunde-te ó tu (dizer o nome da pessoa) que me desejas mal; perde-te nas
encruzilhadas  do  mal;  sufoca-te  nos  abismos  infernais;  e  que  o  mal  que  me
desejas, recaia sobre o teu corpo e vida!”

Um pouco de tempo, e os ímpios não mais existirão; por mais que os procure, não 
serão encontrados. (Espete um alfinete no coração)
Salmos 37:10

“Confunde-te ó tu (dizer o nome da pessoa) que me desejas mal; perde-te nas
encruzilhadas  do  mal;  sufoca-te  nos  abismos  infernais;  e  que  o  mal  que  me
desejas, recaia sobre o teu corpo e vida!”

Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. (Espetar um alfinete no 
coração)
Deuteronômio 28:19

“Confunde-te ó tu (dizer o nome da pessoa) que me desejas mal; perde-te nas
encruzilhadas  do  mal;  sufoca-te  nos  abismos  infernais;  e  que  o  mal  que  me
desejas, recaia sobre o teu corpo e vida!”

Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. (Espetar um 
alfinete no coração)
Deuteronômio 28:16
“Confunde-te ó tu (dizer o nome da pessoa) que me desejas mal; perde-te nas
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encruzilhadas  do  mal;  sufoca-te  nos  abismos  infernais;  e  que  o  mal  que  me
desejas, recaia sobre o teu corpo e vida!”

Coloca um véu sobre os seus corações e esteja a tua maldição sobre eles. (Espetar 
um alfinete no coração)
Lamentações 3:65

Guarde o coração, com os alfinetes, dentro do pano preto e guarde-o até ao dia 
seguinte.

Faça tudo igual até Sexta-feira.

No Sábado (ao nascer ou pôr do sol) acenda um braseiro.

Coloque a mirra, dentro do pano preto, junto com o coração cravejado de alfinetes.

Deite o pano com o coração e a mirra, para dentro do braseiro e diga:

PAI NOSSO

Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. 

Venha a nós o Vosso Reino.

Seja feita a Vossa vontade, assim na Terra como no Céu. 

O pão nosso de cada dia nos daí hoje.

Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.

E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal.

Salmo 70

1 Livra-me, ó Deus!
Apressa-te, Senhor, a ajudar-me! 

2 Sejam humilhados e frustrados
os que procuram tirar-me a vida;

retrocedam desprezados
os que desejam a minha ruína. 

3 Retrocedam em desgraça
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os que zombam de mim. 

4 Mas regozijem-se e alegrem-se em ti
todos os que te buscam;

digam sempre os que amam a tua salvação:
"Como Deus é grande!" 

5 Quanto a mim, sou pobre e necessitado;
apressa-te, ó Deus.

Tu és o meu socorro e o meu libertador;
Senhor, não te demores! 

Salmo 91

1 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo
e descansa à sombra do Todo-poderoso 

2 pode dizer ao Senhor:
"Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza,

o meu Deus, em quem confio". 

3 Ele o livrará do laço do caçador
e do veneno mortal. 

4 Ele o cobrirá com as suas penas,
e sob as suas asas você encontrará refúgio;

a fidelidade dele será o seu escudo protetor. 

5 Você não temerá o pavor da noite
nem a flecha que voa de dia, 

6 nem a peste que se move sorrateira
nas trevas,

nem a praga que devasta ao meio-dia. 

7 Mil poderão cair ao seu lado;
dez mil, à sua direita,
mas nada o atingirá. 

8 Você simplesmente olhará,
e verá o castigo dos ímpios. 

9 Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo,
do Senhor o seu refúgio, 

10 nenhum mal o atingirá,
desgraça alguma chegará à sua tenda. 



11 Porque a seus anjos ele dará ordens
a seu respeito,

para que o protejam em todos
os seus caminhos; 

12 com as mãos eles o segurarão,
para que você não tropece em alguma pedra. 

13 Você pisará o leão e a cobra;
pisoteará o leão forte e a serpente. 

14 "Porque ele me ama, eu o resgatarei;
eu o protegerei, pois conhece o meu nome. 

15 Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta,
e na adversidade estarei com ele;
vou livrá-lo e cobri-lo de honra. 

16 Vida longa eu lhe darei,
e lhe mostrarei a minha salvação." 

Agora, diga com toda a sua força:

Eu estou livre de ti e de todos os meus inimigos, pois está escrito:

Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar,
pois está escrito: "Maldito todo aquele que for pendurado num madeiro".

Gálatas 3:13

A partir  de agora nunca fale  dessa pessoa,  jámais.  Não a amaldiçoe e nem faça
comentários acerca dela. Esqueça-a.
Essa pessoa, agora, estará ao encargo de DEUS

Não pratique o mal, nunca, para que as mesmas maldições não recaiam sobre 
você!!!
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