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VENCENDO A 
RELIGIOSIDADE 
Vencendo a tradição dos 
cananeus



4ª Nação 

Cananeus 
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 cananeus eram os habitantes da terra de Canaã, eram os 
mercadores e comerciantes. A palavra cananeu significa “zeloso”, e 
representa as tradições e hábitos geracionais. 

Quando Abraão estava já para morrer ele pede para seu servo não 
permitir que Isaque tomasse das filhas dos cananeus uma mulher 
como esposa, pois Isaque teria que continuar a geração da 
promessa e não poderia contaminar a genética da promessa.  

Quando o Eterno faz a promessa a Abraão de uma geração que 
herdaria a terra e que seria um povo santo, Abraão sabia que teria 
que manter-se puro e a primeira coisa que ele então pede é para 
não se misturar com os cananeus. Aqui temos uma chave 
importante, os cananeus são os que destrui a promessas e que 
contamina a genética, isso aponta para a religiosidade.  

A religiosidade foi o que Jesus mais confrontou no seu tempo na 
terra, pois os sacerdotes e doutores da lei eram as pessoas da 
promessas, eles eram os que teriam que manter a genética pura e 
sem contaminação dos filhos do Eterno através dos mandamentos 
e da purificação através das palavras do Eterno, mas eles tinham 
se contaminado com o “comércio”, e passaram a viver uma 
tradição, ou seja, faziam as coisas para Deus mas no coração eles 
eram malignos e contaminados. 



Vigésimo Segundo a 
Vigésimo Oitavo Dia. 

Vencendo o Religião. 

Gênesis 24:3 

para que eu te faça jurar pelo SENHOR, Deus do 
céu e da terra, que não tomarás esposa para 

meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais 
habito;  

Nesta semana você passará a renunciar e a se 
limara da genética dos cananeus, que é a 
contaminação que nos faz ficar impuros. Veja 
que Abraão habitava no meio dos cananeus 
mas não se contaminava com eles.  

Isso aponta para a religião, que é algo que nos 
estamos inseridos, pois podemos estar fazendo 
as coisas para Deus sem ter relacionamento 

com Deus, essa é as obra dos cananeus. É viver 
uma vida de aparência de piedade e fé, mas 
tendo o coração contaminado comas coisa 
desse mundo.  

Essa atmosfera nos faz gostar das coisas de 
Deus, e nos mantemos zelosos das regras da 
igreja mas não temos nenhuma obediência com 
a palavra Dele e nem temos prazer em ter uma 
vida de comunhão com Jesus.  

Assim era na vida dos sacerdotes que Jesus 
tanto confrontou, não porque Jesus estava 
querendo tira-los mas porque mesmo eles 
fazendo as coisas de Deus e manuseando a 
palavra e as leis de Deus essas palavras e leis 
não entrava no coração deles.  

Temos que começar a sondar nosso coração 
para ver se em nós existe conexão com esses 
tipo de atmosfera, ver se estamos somente 
manuseando a palavra do Eterno, ou se 



estamos sendo trasformados por Ela. 

A obras dos cananeus é fazer que você tenha 
relacionamento coma s coisa de Deus mas não 
com Deus, faz você ser zeloso com as tradições, 
mas ser distante de Deus. Um exemplo bem 
claro era Saulo que até matava em nome de 
Deus.  

Que nesta semana você possa verdadeiramente 
se entregar e ter um encontro verdadeiro com 
Jesus e amar sua palavra e ser transformado, 
pois é impossível você ter um encontro com 
Jesus e viver do mesmo jeito. 

Nesta semana o apelo ao arrependimento é 
para retornar ao “amor” a Jesus, ama-lo 
verdadeiramente e não somente ter a aparência 
de quem ama, mas ter a essência do Amor 
Dele.  

Nesta semana deixe que a palavra entre dentro 
do teu coração trazendo uma verdadeira 
mudança e que essa mudança te cause nojo do 
pecado. 

Renunciar 

1 - A vida de pecado secreta. 

2 - O zelo pelas tradições. 

3 - A aparência de cristão, mas a essência do 
mundo.


