
Ap Eder Gregorio 

VENCENDO O 
ACUSADOR 
Vencendo a acusação dos 
Amorreus 



3ª Nação 

Amorreus 
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;

Os amores eram decendentes de Canaã e Canaã era 
desentendeste de Cam, filho de Noé. Canaã significa “terras 
baixas”, e Cam significa “quente”, juntado os dois então teremos as 
“terras baixas que são quentes”, isso faz uma alusão ao infra-
mundo, ou o sub-mundo.  

Os amorreus foram mencionados pelo Eterno sendo os que 
representavam as terras de Canaã, e sendo os que gerariam as 
iniquidades, aqui já temos uma chave para podermos guerrear. 
Temos que vencer o que gera a iniquidade em nós.  

Gênesis 15:16 

Na quarta geração, tornarão para aqui; porque não se encheu 
ainda a medida da iniqüidade dos amorreus. 

 A palavra amorreus significa “aquele que fala”, e sabemos que 
toda contaminação vem por nossas palavras, visto ser o que sai do 
meu coração é o que nós contamina. Essa palavra sem de uma 
outra que tem o sentido de “falar ao coração”. Por isso então nesta 
semana vamos vencer o acusador de nossa alma, aquele que vem 
como amigo mas quer nos destruir com as palavras de distorções 
e manipulações. 

Esse é o tempo de tirar toda palavra contaminada de nosso 
coração que distorce nossa fé e nossa semente, esse é um tempo 
de alinhar nossa identidade no Pai e receber as palavras de Vitória.



Décimo Quinto a 
Vigésimo Primeiro Dia. 

Vencendo o Acusação. 

Deuteronômio 1:7 - 8 

Voltai-vos e parti; ide à região montanhosa dos 
amorreus, e a todos os seus vizinhos, na Arabá, e 

à região montanhosa, e à baixada, e ao 
Neguebe, e à costa marítima, terra dos 

cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio 
Eufrates.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. 
Eis aqui a terra que eu pus diante de vós; entrai 
e possuí a terra que o SENHOR, com juramento, 
deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles 

e à sua descendência depois deles. 

As frequências dos amorreus é a das palavras 
de destruição, as acusações e as distorções que 
é levantada contra os filhos do Eterno. Essas 
palavras são as ferramentas de destruição e 
paralisação usada pelo inimigo para acovardar 
o povo de Deus.  

Os amorreus tinha um rei que se chamava 
Seom que significa “guerreiro” e sua cidade era 
Hesbom que significa “fortalezas”. Então já 
podemos entender os ataques desse inimigo. A 
destruição dos amorreus vem pelos ataques 
dos guerreiros em suas fortalezas, mas o Ap 
Paulo nos ensina que as fortalezas são 
pensamentos que se fortificam em nossas 
mentes fazendo que percamos a fé.  

E n t ã o t e m o s q u e d e s t r u i r t o d o s o s 
pensamentos contrários que nos tona escravos 
desse guerreiros que vive falando em nossos 
ouvidos, nos tornando escravos dos conceitos.



De Satanás, nos fazendo viver fora dos 
propósitos de Deus.  

Nesta semana temos que nos enchera da glória 
do Eterno, pois a palavra glória em grego é 
DOXA que significa “a opinião de Deus ao meu 
respeito”.  

Então somente existe um jeito de vencer os 
amorreus: vencendo as intimidações e 
acusações. Mas comente cheios de glória que 
conseguiremos fazer isso, ou seja somente 
cheios da opinião de Cristo em mim que 
poderei vencer esses ataques e derrubar as 
fortalezas com seu guerreiros e sair de todas as 
cadeias da obscuridade. 

Essa semana é tempo de se encher das 
promessas do Pai e ser levado a uma 
reprogramação da memória para que viva o 
melhor do Eterno na terra.  

Renunciar 

1 - Os pensamento do diabo em sua mente. 

2 - As fortalezas satânicas levantadas para te 
derrubar. 

3 - As acusações e as intimidações. 

4 - Renuncias os ataques de Jesabel, Atalia e 
Acabe.


