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VENCENDO O 
DESTRUIDOR 
Vencendo a intimidação dos 
Heteus 



2ª Nação 

Heteus 
Deuteronômio 7:1 

Quando o SENHOR, teu Deus, te 
introduzir na terra a qual passas a 
possuir, e tiver lançado muitas 
nações de diante de ti, os heteus, e 
os girgaseus, e os amorreus, e os 
cananeus, e os ferezeus, e os 
heveus, e os jebuseus, sete nações 
mais numerosas e mais poderosas 
do que tu;

O Eterno disse que Israel iria destruir 7 nações mais poderosas 
que Israel. Cada nação representa um comando maligno que é 
inimigo do povo de Deus até hoje, sabemos que cada um 
representa uma área que temos que vencer em nossas vidas para 
que possamos ser verdadeiramente livre das amarras do diabo.  

Nesta semana vamos falar dos “Heteus”. A palavra hebraica para 
Heteus significa “amedrontar, terror”. Como já vimos que cada 
nação fala de uma atmosfera, então nesta semana vamos estar 
falando da atmosfera de terror e pavor que muitas vezes nos leva 
para longe dos nossos propósitos.  



Oitavo Dia. 

Vencendo o pavor. 

Cantares de Salomão 8:6 

Põe-me como selo sobre o teu coração, como 
selo sobre o teu braço, porque o amor é forte 

como a morte, e duro como a sepultura, o 
ciúme; as suas brasas são brasas de fogo, são 

veementes labaredas. 

O Pavor sempre foi a atmosfera de destruição 
usada no reino espiritual, veio que nas 
escrituras muitas vezes o Eterno lança pavor 
contra o inimigo para que eles se destruíssem. 

Gênesis 9:2 

Pavor e medo de vós virão sobre todos os 
animais da terra e sobre todas as aves dos céus; 

tudo o que se move sobre a terra e todos os 
peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. 

Veja que o pavor foi uma atmosfera que o 
Eterno colocou em nosso favor, mas o inimigo 
se apoderou dele para nos destruir.  

Quando olhamos para as terras dos Heteus 
vemos que nesta região foi construído a cidade 
de Luz, que depois passa-se chamar Betel. Betel 
significa a casa de Deus. Então somente na 
atmosfera do Amor que podemos vencer o 
pavor, pois o amor laça fora todo medo.  

Renunciar 

1 - Todas a vezes que você deixou a atmosfera 
do amor para viver na atmosfera do pavor, 
sendo levado a um estado de confusão.



Nono Dia. 

Vencendo a intimidação. 

Neste nono dia vamos continuar a falar sobre as 
armas que o Eterno nos deu mas por conta do 
mal posicionamento e por conta do fraquejar 
dos nosso braços essa armas tem se virado 
contra nós.  

Ontem falamos sobre o pavor que viria sobre 
nossos adversários e que os faria retroceder de 
diante de nós. Hoje queremos falar sobre as 
intimidação, essa arma também é chamado de 
vespas.  

O Eterno nos fala que Ele mesmo enviaria 
vespões para perseguir nossos adversários, ou 
seja, isso fala da intimidação.  

DT 7:20 

Além disso, o SENHOR, teu Deus, mandará 
entre eles vespões, até que pereçam os que 
ficarem e se esconderem de diante de ti.  

Mas temos visto que na verdade o inimigo tem 
lançado esses vespões contra nós, em forma de 
intimidação.  

Que hoje você possa decretar que a 
intimidação se voltará contra o intimidador e 
que hoje o inimigo será intimidado pelos 
vespões do Eterno. 

Renunciar 

1 - Todas a vezes que você deixou a atmosfera 
de intimidação se voltasse contra você, e se 
deixasse ser paralisado.



Décimo Dia. 

Vencendo a dúvida. 

2 Samuel 24:6 

Daqui foram a Gileade e chegaram até Cades, 
na terra dos heteus; seguiram a Dã-Jaã e 

viraram-se para Sidom; 

Umas das cidades dos Heteus é Cades, que 
significa “a lua mais baixa”, ou seja, a atmosfera 
de Selene. Selene é a que trás conjunção e 
duvida. Como estamos estudando sobre os 
Heteus que são os que nos tira do caminho do 
chamado. Então hoje vamos vencer a dúvida, 
pois os que entram nesta dimensão nunca se 
moverão para lugar nenhum. Existindo dúvida 
existirá paralização. A fé é o que arranca a 
duvida em nós. 

Nunca deixe que Selene te confunda e te tire 
das promessas, pois assim foi com o povo de 
Israel quando duvidaram da promessa e por 
isso não entraram na terra prometida. 

Renunciar 

1 - Todas a vezes que você deixou a atmosfera 
da dúvida te paralisar e te tirar do propósito.  

2 - Todas as vezes que deixou que selene te 
impedisse de entrar nas promessas do Eterno.



Décimo Primeiro Dia. 
Vencendo a Idolatria. 

2 Reis 17:27-28 

Então, o rei da Assíria mandou dizer: Levai para 
lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes; que 
ele vá, e lá habite, e lhes ensine a maneira de 

servir o deus da terra. Foi, pois, um dos 
sacerdotes que haviam levado de Samaria, e 

habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam 
temer o SENHOR. 

Como sempre falamos que os nomes das 
cidades que vemos nas escrituras, não somente 
representam as cidades mas também uma 
atmosfera. Vemos que um das cidades que fazia 
parte dos Heteus era “LUZ” que depois se 
tornou “Betel”, e neste lugar foi palco de muitas 

coisas que podemos tirar como lição sobre 
essas frequências dos Heteus. 

A idolatria é uma dessas lições, pois vemos que 
neste lugar os sacerdotes tinham se corrompido 
e levantado postes ídolos e monumentos a 
BAAL. Veja que no texto mencionado o Eterno 
manda leões para destruir o povo dali por 
causa da falta de temor e por não se voltarem 
ao Eterno. Veja que os sacerdotes haviam 
deixado de temerem e obedecerem ao Eterno 
se voltando a idolatria, por isso hoje vamos nos 
arrepender. 

Renunciar  

1 - Todas as vezes que estamos na casa do 
Eterno mas levantamos outros deuses ali, pois 
mesmo estando fazendo a obra Dele, não 
tememos a Eterno, isso aponta para uma 
atmosfera de idolatria, pois certamente estamos 
levantando o nosso reino e não o Dele.



Décimo Segundo Dia. 
Vencendo a Mentira. 

2 Reis 17:27-28 

Então, o rei da Assíria mandou dizer: Levai para 
lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes; que 
ele vá, e lá habite, e lhes ensine a maneira de 

servir o deus da terra. Foi, pois, um dos 
sacerdotes que haviam levado de Samaria, e 

habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam 
temer o SENHOR. 

Esse lugar era conhecido como um centro de 
adoração, e por isso ali se levantava altares para 
diversos deuses. Isso aponta para a obra da 
mentira e falsidade, ou podemos dizer a falsa a 
adoração. Betel significa “casa do Pai”, e se 
olhamos para João 4:23 veremos que a 
verdadeira adoração é manifesta quando há 

verdade de espirito, pois a adoração deve 
conter uma expressão de verdade e vida e não 
somente um ritual. Neste texto de Joao 
veremos que termina dizendo “que é esse tipo 
de gente que o Pai procura”. 

Renunciar 

1 - Renunciar toda falsa adoração, ou seja, 
adoração dada ao Eterno mas com um coração 
cheio de ídolos. 

2 - Renunciar as mentira que vivemos, pois 
quando falamos de um Jesus que é vivo mas 
não demostramos essas verdades.



Décimo Terceiro Dia. 
Vencendo a falsidade. 

Estamos nestes dias nos arrependendo das 
obras do engano, pois essa segunda nação trás 
consigo as obras do engano, tendo aparência 
de verdade mas na sua essência é o engano. 

Essa é a obra de areia, pois a arreia é 
fragmentos de pedras (rocha), mas não está 
compacta e sim fragmentada. Temos que sair 
de toda edificação da areia, pois não adianta ter 
verdades contida, tem que ser verdade 
absoluta. 

Então hoje temos que nos arrepender de toda 
as obras da aparência da verdade, ma que no 
fundo teve a essência e motivações erradas. 
Temos que nos arrepender de vivermos uma 

vida na casa do Eterno sem primeiro ser a casa 
Dele.  

Que hoje toda mascara possa ser arrancada e 
tirada de nossas vidas e que verdadeiramente 
possamos viver essa pratica de vida direcionada 
na Palavra de Jesus e não somente vivermos 
nos rituais da igreja com seus cerimoniais. 

Renunciar 

1 - Toda falsidade como estilo de vida - pensar 
algo e fala outro. 

2 - Toda falsidade cultual que vivemos, falamos 
algo mas não vivemos.



Décimo Quarto Dia. 
Renunciando a Religiosidade. 

Como vimos até agora que a influência dos 
Heteus tem haver com uma vida de força e de 
mentira, É a atuação do que chamamos de 
religiosidade. 

Hoje terminaremos renunciando essa atmosfera 
e pedindo para o Eterno nos limpar de toda 
mentira e dissimulação.  


