Provérbios 26:2
Jonathan Crosby
Tradução: Peter Daniel Rees

Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu
voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso.

Quando surgem as dificuldades, caro leitor, não é por acidente ou fatalidade pagã. O
SENHOR abençoa e o Senhor amaldiçoa. E Ele não amaldiçoa aleatoriamente ou
irresponsavelmente – há uma justa causa para o Seu julgamento. Maldições pairam sobre
homens e suas casas por uma boa razão, tão certo quanto as aves que vagueiam e
andorinhas voadoras que terminam por voltar aos seus ninhos.
Pode não parecer óbvio para nós, mas o passarinho e a andorinha têm um objetivo em seus
padrões de vôo, da mesma forma o mal que vem da parte do SENHOR não cai sobre um
homem sem uma santa razão. A nossa visão dos eventos da vida e seus fluxos e refluxos é
a mesma daquela que temos quando observamos o vôo aparentemente aleatório dos
pássaros, mas o vôo delas tem um objetivo e eles sempre chegam aos seus destinos
designados
Se você escolhe uma vida carnal de interesses egoístas neste mundo, o Senhor lhe
amaldiçoará.
Provérbios 3:31-35:- “Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas
nenhum de seus caminhos. Porque o perverso é abominação para o Senhor, mas
com os retos está o seu segredo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio,
mas ele abençoa a habitação dos justos. Ele escarnece dos escarnecedores, mas dá
graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas a exaltação dos loucos se
converte em ignomínia.”
Provérbios 11:26:- “Ao que retém o trigo o povo o amaldiçoa; mas bênção haverá
sobre a cabeça do que o vende.”
Provérbios 21:12:- “O justo observa a casa do ímpio; precipitam-se os ímpios na
ruína.”
Provérbios 28:27:- “O que dá ao pobre não terá falta; mas o que esconde os seus
olhos terá muitas maldições.”
Salmos 37:22:- “Pois aqueles que são abençoados pelo Senhor herdarão a terra, mas
aqueles que são por ele amaldiçoados serão exterminados.”
Quando Deus amaldiçoa um homem, uma família ou uma nação, isso é terrível.
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Levítico 26:14-40:- “Mas, se não me ouvirdes, e não cumprirdes todos estes
mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma desprezar os meus
preceitos, de modo que não cumprais todos os meus mandamentos, mas violeis o
meu pacto, então eu, com efeito, vos farei isto: porei sobre vós o terror, a tísica e a
febre ardente, que consumirão os olhos e farão definhar a vida; em vão semeareis a
vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. Porei o meu rosto contra vós, e
sereis feridos diante de vossos inimigos; os que vos odiarem dominarão sobre vós, e
fugireis sem que ninguém vos persiga.8 Se nem ainda com isto me ouvirdes,
prosseguirei em castigar-vos sete vezes mais, por causa dos vossos pecados. Pois
quebrarei a soberba do vosso poder, e vos farei o céu como ferro e a terra como
bronze. Em vão se gastará a vossa força, porquanto a vossa terra não dará o seu
produto, nem as árvores da terra darão os seus frutos. Ora, se andardes
contrariamente para comigo, e não me quiseres ouvir, trarei sobre vos pragas sete
vezes mais, conforme os vossos pecados. Enviarei para o meio de vós as feras do
campo, as quais vos desfilharão, e destruirão o vosso gado, e vos reduzirão a
pequeno número; e os vossos caminhos se tornarão desertos. Se nem ainda com
isto quiserdes voltar a mim, mas continuardes a andar contrariamente para comigo,
eu também andarei contrariamente para convosco; e eu, eu mesmo, vos ferirei sete
vezes mais, por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada, que executará
a vingança do pacto, e vos aglomerareis nas vossas cidades; então enviarei a peste
entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos quebrar o sustento
do pão, dez mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e de novo vo-lo
entregarão por peso; e comereis, mas não vos fartareis. Se nem ainda com isto me
ouvirdes, mas continuardes a andar contrariamente para comigo, também eu
andarei contrariamente para convosco com furor; e vos castigarei sete vezes mais,
por causa dos vossos pecados. E comereis a carne de vossos filhos e a carne de
vossas filhas. Destruirei os vossos altos, derrubarei as vossas imagens do sol, e
lançarei os vossos cadáveres sobre os destroços dos vossos ídolos; e a minha alma
vos abominará. Reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos
santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. Assolarei a terra, e sobre ela
pasmarão os vossos inimigos que nela habitam. Espalhar-vos-ei por entre as nações
e, desembainhando a espada, vos perseguirei; a vossa terra será assolada, e as vossas
cidades se tornarão em deserto. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os
dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos; nesse tempo a
terra descansará, e folgará nos seus sábados. Por todos os dias da assolação
descansará, pelos dias que não descansou nos vossos sábados, quando nela
habitáveis. E, quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei pavor no coração nas
terras dos seus inimigos; e o ruído de uma folha agitada os porá em fuga; fugirão
como quem foge da espada, e cairão sem que ninguém os persiga; sim, embora não
haja quem os persiga, tropeçarão uns sobre os outros como diante da espada; e não
podereis resistir aos vossos inimigos. Assim perecereis entre as nações, e a terra dos
vossos inimigos vos devorará; e os que de vós ficarem definharão pela sua
iniqüidade nas terras dos vossos inimigos, como também pela iniqüidade de seus
pais. Então confessarão a sua iniqüidade, e a iniqüidade de seus pais, com as suas
transgressões, com que transgrediram contra mim; igualmente confessarão que, por
terem andado contrariamente para comigo.”
Deuteronômio 11:26-29:- “Vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a
maldição: A bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que
eu hoje vos ordeno; porém a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do
Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que eu hoje vos ordeno, para
seguirdes outros deuses que nunca conhecestes. Ora, quando o Senhor teu Deus te
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introduzir na terra a que vais para possuí-la, pronunciarás a bênção sobre o monte
Gerizim, e a maldição sobre o monte Ebal.
Deuteronômio 28:15-68:- “Se, porém, não ouvires a voz do Senhor teu Deus, se
não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que eu
hoje te ordeno, virão sobre ti todas estas maldições, e te alcançarão: Maldito serás
na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto, e a tua amassadeira.
Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto do teu solo, e as crias das tuas vacas e das
tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará
sobre ti a maldição, a derrota e o desapontamento, em tudo a que puseres a mão
para fazer, até que sejas destruído, e até que repentinamente pereças, por causa da
maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. O Senhor fará pegar em ti a peste,
até que te consuma da terra na qual estás entrando para a possuíres. O Senhor te
ferirá com a tísica e com a febre, com a inflamação, com o calor forte, com a seca,
com crestamento e com ferrugem, que te perseguirão até que pereças O céu que
está sobre a tua cabeça será de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro.
O Senhor dará por chuva à tua terra pó; do céu descerá sobre ti a poeira, ate que
sejas destruído. O Senhor fará que sejas ferido diante dos teus inimigos; por um
caminho sairás contra eles, e por sete caminhos fugirás deles; e serás espetáculo
horrendo a todos os reinos da terra. Os teus cadáveres servirão de pasto a todas as
aves do céu, e aos animais da terra, e não haverá quem os enxote. O Senhor te
ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com coceira, de que não
possas curar-te; o Senhor te ferirá com loucura, com cegueira, e com pasmo de
coração. Apalparás ao meio-dia como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarás
nos teus caminhos; serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te
salve. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela;
edificarás uma casa, porém não morarás nela; plantarás uma vinha, porém não a
desfrutarás. O teu boi será morto na tua presença, porém dele não comerás; o teu
jumento será roubado diante de ti, e não te será restituído a ti; as tuas ovelhas serão
dadas aos teus inimigos, e não haverá quem te salve. Teus filhos e tuas filhas serão
dados a outro povo, os teus olhos o verão, e desfalecerão de saudades deles todo o
dia; porém não haverá poder na tua mão. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho
comê-los-á um povo que nunca conheceste; e serás oprimido e esmagado todos os
dias. E enlouquecerás pelo que hás de ver com os teus olhos. Com úlceras malignas,
de que não possas sarar, o Senhor te ferirá nos joelhos e nas pernas, sim, desde a
planta do pé até o alto da cabeça. O Senhor te levará a ti e a teu rei, que tiveres
posto sobre ti, a uma nação que não conheceste, nem tu nem teus pais; e ali servirás
a outros deuses, ao pau e à pedra. E virás a ser por pasmo, provérbio e ludíbrio
entre todos os povos a que o Senhor te levar. Levarás muita semente para o teu
campo, porem colherás pouco; porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas, e
as cultivarás, porém não lhes beberás o vinho, nem colherás as uvas; porque o
bicho as devorará. Terás oliveiras em todos os teus termos, porém não te ungirás
com azeite; porque a azeitona te cairá da oliveira. Filhos e filhas gerarás, porém não
te pertencerão; porque irão em cativeiro. Todo o teu arvoredo e o fruto do teu solo
consumi-los-á o gafanhoto. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará cada vez
mais sobre ti, e tu cada vez mais descerás; ele emprestará a ti, porém tu não
emprestarás a ele; ele será a cabeça, e tu serás a cauda. Todas estas maldições virão
sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído, por não haveres
dado ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para guardares os seus mandamentos, e os
seus estatutos, que te ordenou. Estarão sobre ti por sinal e por maravilha, como
também sobre a tua descendência para sempre. Por não haveres servido ao Senhor
teu Deus com gosto e alegria de coração, por causa da abundância de tudo, servirás
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aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, em fome e sede, e em nudez, e
em falta de tudo; e ele porá sobre o teu pescoço um jugo de ferro, até que te haja
destruído. O Senhor levantará contra ti de longe, da extremidade da terra, uma
nação que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás; nação de rosto
feroz, que não respeitará ao velho, nem se compadecerá do moço; e comerá o fruto
dos teus animais e o fruto do teu solo, até que sejas destruído; e não te deixará grão,
nem mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que te
faça perecer; e te sitiará em todas as tuas portas, até que em toda a tua terra venham
a cair os teus altos e fortes muros, em que confiavas; sim, te sitiará em todas as tuas
portas, em toda a tua terra que o Senhor teu Deus te deu. E, no cerco e no aperto
com que os teus inimigos te apertarão, comerás o fruto do teu ventre, a carne de
teus filhos e de tuas filhas, que o Senhor teu Deus te houver dado. Quanto ao
homem mais mimoso e delicado no meio de ti, o seu olho será mesquinho para
com o seu irmão, para com a mulher de seu regaço, e para com os filhos que ainda
lhe ficarem de resto; de sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos
que ele comer, porquanto nada lhe terá ficado de resto no cerco e no aperto com
que o teu inimigo te apertará em todas as tuas portas. Igualmente, quanto à mulher
mais mimosa e delicada no meio de ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr
a planta de seu pé sobre a terra, será mesquinho o seu olho para com o homem de
seu regaço, para com seu filho, e para com sua filha; também ela será mesquinha
para com as suas páreas, que saírem dentre os seus pés, e para com os seus filhos
que tiver; porque os comerá às escondidas pela falta de tudo, no cerco e no aperto
com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. Se não tiveres cuidado de guardar
todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temeres este nome
glorioso e temível, o Senhor teu Deus; então o Senhor fará espantosas as tuas
pragas, e as pragas da tua descendência, grandes e duradouras pragas, e
enfermidades malignas e duradouras; e fará tornar sobre ti todos os males do Egito,
de que tiveste temor; e eles se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir a ti toda
enfermidade, e toda praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejas
destruído. Assim ficareis poucos em número, depois de haverdes sido em multidão
como as estrelas do céu; porquanto não deste ouvidos à voz do Senhor teu Deus. E
será que, assim como o Senhor se deleitava em vós, para fazer-vos o bem e
multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos; e sereis
desarraigados da terra na qual estais entrando para a possuirdes. E o Senhor vos
espalhará entre todos os povos desde uma extremidade da terra até a outra; e ali
servireis a outros deuses que não conhecestes, nem vós nem vossos pais, deuses de
pau e de pedra. E nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta de teu pé
terá repouso; mas o Senhor ali te dará coração tremente, e desfalecimento de olhos,
e desmaio de alma. E a tua vida estará como em suspenso diante de ti; e
estremecerás de noite e de dia, e não terás segurança da tua própria vida. Pela
manhã dirás: Ah! quem me dera ver a tarde; E à tarde dirás: Ah! quem me dera ver a
manhã! pelo pasmo que terás em teu coração, e pelo que verás com os teus olhos. E
o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te disse: Nunca
mais o verás. Ali vos poreis a venda como escravos e escravas aos vossos inimigos,
mas não haverá quem vos compre.
Deuteronômio 29:14-29:- “Ora, não é somente convosco que faço este pacto e este
juramento, mas é com aquele que hoje está aqui conosco perante o Senhor nosso
Deus, e também com aquele que hoje não está aqui conosco (porque vós sabeis
como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações, pelas
quais passastes; e vistes as suas abominações, os seus ídolos de pau e de pedra, de
prata e de ouro, que havia entre elas); para que entre vós não haja homem, nem
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mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus,
e vá servir aos deuses dessas nações; para que entre vós não haja raiz que produza
veneno e fel, e aconteça que alguém, ouvindo as palavras deste juramento, se
abençoe no seu coração, dizendo: Terei paz, ainda que ande na teimosia do meu
coração para acrescentar à sede a bebedeira. O Senhor não lhe quererá perdoar,
pelo contrário fumegará contra esse homem a ira do Senhor, e o seu zelo, e toda
maldição escrita neste livro pousará sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de
debaixo do céu. Assim o Senhor o separará para mal, dentre todas as tribos de
Israel, conforme todas as maldições do pacto escrito no livro desta lei. Pelo que a
geração vindoura - os vossos filhos que se levantarem depois de vós - e o
estrangeiro que vier de terras remotas dirão, ao verem as pragas desta terra, e as
suas doenças, com que o Senhor a terá afligido, e que toda a sua terra é enxofre e
sal e abrasamento, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem nela
crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de
Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor; sim, todas as
nações dirão: Por que fez o Senhor assim com esta terra? Que significa o furor de
tamanha ira? Então se dirá: Porquanto deixaram o pacto do Senhor, o Deus de seus
pais, que tinha feito com eles, quando os tirou da terra do Egito; e se foram e
serviram a outros deuses, e os adoraram; deuses que eles não tinham conhecido, e
que lhes não foram dados; por isso é que a ira do Senhor se acendeu contra esta
terra, para trazer sobre ela toda maldição que está escrita neste livro; e o Senhor os
arrancou da sua terra com ira, com furor e com grande indignação, e os lançou em
outra terra, como neste dia se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso
Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que
observemos todas as palavras desta lei.”
Ele lhe conhece a conhece os teus piores temores; Ele sabe o que fazer para tornar a tua
vida pior do que a morte. Tema a Ele, caro leitor.
O nosso pregador concorda com Paulo, “Não vos enganeis; Deus não se deixa escarnecer;
pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará.” (Gálatas 6:7).
O caminho dos transgressores é difícil,
Provérbios 13:15:- “O bom senso alcança favor; mas o caminho dos prevaricadores
é áspero.”
não pense nem por um minuto que o juízo não virá e que os seus problemas são
meramente casuais. Da mesma forma que Ele amaldiçoou a terra de Adão com espinhos,
Gênesis 3:18:- “Ela te produzirá espinhos e abrolhos; e comerás das ervas do
campo.”
da mesma forma Ele poderá amaldiçoar a sua vida com espinhos.
Provérbios 22:5:- “Espinhos e laços há no caminho do perverso; o que guarda a sua
alma retira-se para longe deles.”
Quando Ele volta a sua face contra um homem, grandes males estão a caminho.
Levítico 20:5:- “eu porei o meu rosto contra esse homem, e contra a sua família, e o
extirparei do meio do seu povo, bem como a todos os que forem após ele,
prostituindo-se após Moloque.”
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Jeremias 21:10:- “Porque pus o meu rosto contra esta cidade para mal, e não para
bem, diz o Senhor; na mão do rei de Babilônia se entregará, e ele a queimará a
fogo.”
Ajuntados, novamente, Israel negligenciou a adoração a Deus, e por essa razão Ele
ameaçou e os amaldiçoou.
Habacuque 1:5-11:- “Vede entre as nações, e olhai; maravilhai-vos e admirai-vos;
porque realizo em vossos dias uma obra, que vós não acreditareis, quando vos for
contada. Pois eis que suscito os caldeus, essa nação feroz e impetuosa, que marcha
sobre a largura da terra para se apoderar de moradas que não são suas. Ela é terrível
e espantosa; dela mesma sai o seu juízo e a sua dignidade. Os seis cavalos são mais
ligeiros do que os leopardos, e mais ferozes do que os lobos a tarde; os seus
cavaleiros espalham-se por toda a parte; sim, os seus cavaleiros vêm de longe; voam
como a águia que se apressa a devorar. Eles todos vêm com violência; a sua
vanguarda irrompe como o vento oriental; eles ajuntam cativos como areia.
Escarnecem dos reis, e dos príncipes fazem zombaria; eles se riem de todas as
fortalezas; porque, amontoando terra, as tomam. Então passam impetuosamente,
como um vento, e seguem, mas eles são culpados, esses cujo próprio poder e o seu
deus.
Malaquias 1:14:- “Mas seja maldito o enganador que, tendo animal macho no seu
rebanho, o vota, e sacrifica ao Senhor o que tem mácula; porque eu sou grande rei,
diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é temível entre as nações.”
Malaquias 2:2:- “Se não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra
ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei a maldição contra vós, e
amaldiçoarei as vossas bênçãos; e já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a
isso o vosso coração.”
Malaquias 3:9:- “Vós sois amaldiçoados com a maldição; porque a mim me roubais,
sim, vós, esta nação toda.”
Malaquias 4:6:- “e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos
filhos a seus pais; para que eu não venha, e fira a terra com maldição.”
Ele os avisou a respeito da maldição que consumiria as pedras e as madeiras de suas casas.
Zacarias 5:1-4:- “Tornei a levantar os meus olhos, e olhei, e eis um rolo voante.
Perguntou-me o anjo: Que vês? Eu respondi: Vejo um rolo voante, que tem vinte
côvados de comprido e dez côvados de largo. Então disse-me ele: Esta é a maldição
que sairá pela face de toda a terra: porque daqui, conforme a maldição, será
desarraigado todo o que furtar; assim como daqui será desarraigado conforme a
maldição todo o que jurar falsamente. Mandá-la-ei, diz o Senhor dos exércitos, e a
farei entrar na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome; e
permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá juntamente com a sua madeira e
com as suas pedras.”
Ele pode destruir os seus alicerces, leitor! Tome cuidado para que Ele não o amaldiçoe por
confiar na carne e se afastar Dele.
Jeremias 17:5:- “Assim diz o Senhor: Maldito o varão que confia no homem, e faz
da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor!”
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No dia da adversidade, pense bem.
Eclesiastes 7:14:- “No dia da prosperidade regozija-te, mas no dia da adversidade
considera; porque Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada
descubra do que há de vir depois dele.”
Seus problemas não são eventos acidentais ou aleatórios; eles foram preparados e enviados
pelo Altíssimo. Para avisar Israel a respeito das Suas maldições, houve uma assembléia
pública, para listar as maldições em leitura responsiva.
Deuteronômio 27:11-26:- “Nesse mesmo dia Moisés deu ordem ao povo, dizendo:
Quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim, para
abençoarem o povo: Simeão, levi, Judá, Issacar, José e Benjamim; e estes estarão
sobre o monte Ebal para pronunciarem a maldição: Rúben, Gade, Aser, Zebulom,
Dã e Naftali. E os levitas dirão em alta voz a todos os homens de Israel: Maldito o
homem que fizer imagem esculpida, ou fundida, abominação ao Senhor, obra da
mão do artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo, respondendo,
dirá: Amém. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo
dirá: Amém. Maldito aquele que remover os marcos do seu próximo. E todo o
povo dirá: Amém. Maldito aquele que fizer que o cego erre do caminho. E todo o
povo dirá: Amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e
da viúva. E todo o povo dirá: Amém, Maldito aquele que se deitar com a mulher de
seu pai, porquanto levantou a cobertura de seu pai. E todo o povo dirá: Amém.
Maldito aquele que se deitar com algum animal. E todo o povo dirá: Amem.
Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe. E
todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra. E todo o
povo dirá: Amém. Maldito aquele que ferir ao seu próximo em oculto. E todo o
povo dirá: Amém. Maldito aquele que receber peita para matar uma pessoa
inocente. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras
desta lei, para as cumprir. E todo o povo dirá: Amém.”
E 42 crianças deveriam ter pensado duas vezes antes de zombarem de Elias.
II Reis 2:23-25:- “Então subiu dali a Betel; e, subindo ele pelo caminho, uns
meninos saíram da cidade, e zombavam dele, dizendo: Sobe, calvo; sobe, calvo! E,
virando-se ele para trás, os viu, e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então duas
ursas saíram do bosque, e despedaçaram quarenta e dois daqueles meninos. E dali
foi para o monte Carmelo, de onde voltou para Samaria.”
O homem que não sabe que Deus determina o bem e o mal, é um ser ignorante.
Lamentações 3:37-38:- “Quem é aquele que manda, e assim acontece, sem que o
Senhor o tenha ordenado? Não sai da boca do Altíssimo tanto o mal como o bem?”
A maior maldição do SENHOR é pelos nossos pecados, e ela traz a certeza eterna de um
Lago de Fogo.
Mateus 25:41:- “Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai- vos
de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o Diabo e seus anjos;”
Mas o nosso abençoado Jesus foi feito maldição por nós,
Gálatas 3:13:- “Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós;
porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.”
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para que sejamos livres de qualquer maldição no céu!
Apocalipse 22:13:- “Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o
princípio e o fim.”
Aleluia! E aqueles que não amam a Ele serão amaldiçoados na Sua gloriosa vinda –
Anátema! Maranata!”
I Coríntios 16:22:- “Se alguém não ama ao Senhor, seja anátema! Maranata

Tradução livre em português, cuja divulgação foi autorizada pelos autores da
versão original em inglês, do site www.LetGodBeTrue.com. Se você deseja receber
diariamente a versão original do estudo em inglês, é só solicitar no site citado.
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