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VENCENDO 
EDOM 
Vencendo o Orgulho e a Soberba 



1ª Nação 

Edom 
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 “gigaseus”. Essa nação eram 
descendentes de Canaã e uma das nações que vivia ao leste do 
mar da Galiléia quando os israelitas entraram na terra prometida. 
Essa palavra no hebraico é “גרגׂשי Girgashiy” que significa "que 
habita em solo barrento”. Sabemos que barro e água está ligado a 
um comando de Leviatã (orgulho e soberba). Essa palavra em 
grego é “γεργησηνος Gergesenos”, que é os gadarenos e significa 
"estranho que se aproxima”. Podemos ligar então esse comando 
dos gigaseus com a atmosfera de Edom.  

Veja que os gadarenos influenciados por uma atmosfera 
demoníaca, rejeita a presença de Jesus em suas cidades. Quando 
Jesus expulsa as legiões daquele homem os demônios com 
autorização de Jesus entra nos porcos, mas a intenção não era 
somente ir para os porcos, mas sim voltar para a atmosfera 
novamente, pois Jesus poderia muito bem mandatos para o 
abismos. 



Marcos 5:8 

Porque Jesus lhe dissera: Espírito 
imundo, sai desse homem! E 
perguntou-lhe: Qual é o teu nome? 
Respondeu ele: Legião é o meu nome, 
porque somos muitos. E rogou-lhe 
encarecidamente que os não 
mandasse para fora do país. Ora, 
pastava ali pelo monte uma grande 
manada de porcos. E os espíritos 
imundos rogaram a Jesus, dizendo: 
Manda-nos para os porcos, para que 
entremos neles. Jesus o permitiu. 
Então, saindo os espíritos imundos, 
entraram nos porcos; e a manada, que 
era cerca de dois mil, precipitou-se 
despenhadeiro abaixo, para dentro do 
mar, onde se afogaram. Os porqueiros 
fugiram e o anunciaram na cidade e 
pelos campos.

Veja que os demônios rogam para que Jesus não os mande para 
fora do país! 

Marcos 5:10 

E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora 
do país. 

A intenção desses demônios eram justamente voltar a atmosfera 
da cidade, pois eles eram espíritos territoriais. Vemos que os 
porcos se afogam liberando os demônios no ar novamente e os 
povos daquela região expulsa Jesus depois de um grande 
milagre. Podemos rapidamente ver que a atitude daquela cidade 
foi influenciada por  aquela legião, pois depois de um grande 
milagre daquele os povos deveria receber Jesus com honra e não 
expulsá-lo da cidade.  

Olhando por essa ótica vemos então a atmosfera da soberba e do 
orgulho. Os Edomitas são os descendentes de Esaú, aquele que 
rejeitou as promessas de Deus, aquele que vendeu a sua herança 
por causa de coisas materiais. Olhando para os gadarenos vemos 
também que eles rejeitam Jesus por causa dos porcos que se 
perderam. 



Obadias 1:1-11 

Visão de Obadias. Assim diz o SENHOR Deus a 
respeito de Edom: Temos ouvido as novas do 
SENHOR, e às nações foi enviado um mensageiro 
que disse: Levantai-vos, e levantemo-nos contra 
Edom, para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre 
as nações; tu és mui desprezado. A soberba do 
teu coração te enganou, ó tu que habitas nas 
fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no 
teu coração: Quem me deitará por terra? Se te 
remontares como águia e puseres o teu ninho 
entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o 
SENHOR. Se viessem a ti ladrões ou roubadores 
de noite (como estás destruído!), não furtariam só 
o que lhes bastasse? Se a ti viessem os 
vindimadores, não deixariam pelo menos alguns 
cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú! 
Como foram esquadrinhados os seus tesouros 
escondidos! Todos os teus aliados te levaram para 
fora dos teus limites; os que gozam da tua paz te 
enganaram, prevaleceram contra ti; os que 
comem o teu pão puseram armadilhas para teus 
pés; não há em Edom entendimento. Não 
acontecerá, naquele dia, diz o SENHOR, que farei 
perecer os sábios de Edom e o entendimento do 
monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão 
atemorizados, para que, do monte de Esaú, seja 
cada um exterminado pela matança. Por causa da 
violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a 
vergonha, e serás exterminado para sempre.

Nesta primeira semana renunciaremos essa atmosfera que nos faz 
desprezarmos o chamado que o Pai nos concedeu por causa das 
coisas desse mundo, por causa dos prazeres e por causa do medo 
e da timidez.  

A atmosfera de Edom nos leva a ver os sinais mas nos preocupar 
com os prejuízos que teremos. Nos leva a calcular o preço das 
renuncias que teremos que fazer.  

Essa é a mesma atmosfera que levou o jovem rico que se 
encontrou com Jesus, o jovem tinha prazer nos mandamentos do 
Senhor, mas não queria renunciar as coisas desse mundo. Nesta 
semana vamos ser levados a um nível de renuncia, seremos 
conduzido a ver em nós as áreas que estão ainda estão sobre o 
nosso domínio.  

Temos que aprender que Jesus não quer que somente o servimos-
o, mas também ele quer todos os nossos sentimentos, Ele não 
aceita dividir com ninguém as nossas emoções.  

Edom até nos permite servir a Deus mas ele sempre terá áreas em 
nossas vidas que não permitirá que se renda ao Senhor Jesus. Que 
nesta semana possamos mergulhar no Espírito do Senhor nos 
entregando totalmente a Ele sem restrição, que Jesus não domine 
somente partes de nossa vida, mas que seu domínio seja 
completo em nós. 



Primeiro Dia. 

Vencendo o Medo. 

Gênesis 3:10 

Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e, 
porque estava nu, tive medo, e me escondi. 

O medo foi o primeiro que entrou depois do 
pecado, nunca antes o homem tinha fugido da 
presença do Eterno, pois a voz do Eterno era e 
sempre será o ativador de vida. O homem 
sempre necessitará da voz do Eterno para que 
tenha vida eterna, pois é a Sua Voz que nos dá 
vida eterna.  

Mas depois do pecado a voz do Eterno passa a 
ser uma voz que traz medo, pois quando Deus 
fala tudo que está encoberto vem a luz. Tudo 
fica claro e se revela, por isso que Adão agora 

diante dessa voz passa a ter medo, pois viu que 
estava nu. 

O medo também é o preservador de imagem, 
pois queremos preservar a nossa imagem, Adão 
queria se esconder pois não queria que o 
Eterno o visse daquele jeito, por isso se 
escondeu. Muitos preferem se esconder ou ate 
mesmo fugir da voz do Pai por não quer revelar 
seus pensamentos e pecados mais íntimos.  

Renunciar: 

1 - Todas as vezes que não deu ouvida a voz de 
Deus. 

2 - Que se escondeu do chamado, falando que 
não estava pronto, mas na verdade estava 
ciente que ao aceitar teria que fazer mudanças 
em sua vida. 

3 - Por não querer exercer chamado, 
desprezando os dons e ministério vindo de 
Deus, fazendo-se semelhante a Esaú.



Segundo Dia. 

Vencendo o Medo. 

Gênesis 3:10 

Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e, 
porque estava nu, tive medo, e me escondi. 

Neste dia continuaremos a declarar que 
estamos rompendo contra todos os ataques na 
nossa mente que nos leva a pensar que o 
obedecer a voz de deus nos trará grandes 
percas. Estamos enfrentando a atmosfera de 
Edom que paralisa nosso chamado.  

O maior desejo dos edomitas é paralisar o povo 
de Deus para que alcance as promessas, veja 
que quando Israel estava rumo a terra 
prometida os edomitas não permitiu que Israel 
atravessassem a terra e saiu para destruir-los.  

A atmosfera de edom então é o perseguidor do 
chamado e paralisados das promessas. 

Números 20:14 

Enviou Moisés, de Cades, mensageiros ao rei de Edom, a 
dizer-lhe: Assim diz teu irmão Israel: Bem sabes todo o 

trabalho que nos tem sobrevindo; como nossos pais 
desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e 
como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais; e 
clamamos ao SENHOR, e ele ouviu a nossa voz, e mandou o 

Anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cades, 
cidade nos confins do teu país. Deixa-nos passar pela tua 
terra; não o faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem 

beberemos a água dos poços; iremos pela estrada real; não 
nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até 
que passemos pelo teu país. Porém Edom lhe disse: Não 
passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu 

encontro. Então, os filhos de Israel lhe disseram: Subiremos 
pelo caminho trilhado, e, se eu e o meu gado bebermos das 

tuas águas, pagarei o preço delas; outra coisa não desejo 
senão passar a pé. Porém ele disse: Não passarás. E saiu-lhe 
Edom ao encontro, com muita gente e com mão forte. Assim 
recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país; pelo que 

Israel se desviou dele.



Todas as vezes que nos posicionamos rumo a 
obediência e as promessas que o Eterno nos dá 
Edom tentará nos paralisar.  

O medo é um dos grandes paralisados de 
chamado, muitas vezes tememos o que virá, 
tememos o quanto teremos que renunciar, 
tememos o que Deus pedirá. E assim vivemos 
sem conquistar a terra que o Eterno nos deu. 

Que hoje você assuma seu caminho diante O 
Eterno e se comprometa a assumir seu 
chamado e não deixe que o medo e a acusação 
de paralise nesta justada rumo a promessa. 

Não rejeite o seu chamado, não rejeito sua 
unção, mas de bom grado aceite, pois será bem 
mais feliz em todos os seus caminhos. 

Renunciar 

1 - Todas freqüência de Edom que se levantou 
contra sua caminhada te intimidando, dizendo 
que iria perder isso e aquilo. 

2 - Todas as vezes que não quiz assumir o que o 
Eterno te deu por medo de perder família, 
dinheiro, prestígio. 

3 - Todas as vezes que tentou negociar com o 
Eterno seu chamado, dando desculpas para 
não exerce-lo. 

4 - todas as vezes que deixou de lado seu 
chamado por não querer viver uma vida de 
entrega, e por isso em vez de mudar de vida 
preferiu rejeitar a voz de Deus.



Terceiro Dia. 

Vencendo a Desobediência. 

Gênesis 3:11 

Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que 
estavas nu? Comeste da árvore de que te 

ordenei que não comesses? 

Neste terceiro dia vamos nos arrepender de 
toda desobediência, visto que essa é uma das 
armas de Edom contra nós, os filhos do Eterno. 
A desobediência o veneno da serpente lançado 
no coração de Eva. “Então, a serpente disse à 
mulher: É certo que não morrereis”. E assim é 
até hoje!  

A semente continua a falar do mesmo jeito: não 
é bem assim que tem que ser! Não precisa ser 
assim não! Pode fazer do jeito que você quiser, 

não vai dar em nada isso não! A arma da 
serpente continua a funcionar do mesmo jeito 
que funcionou no primeiro casal. Queridos 
aprenda isso, não é o que você faz para Deus 
mas sim como você obedece a sua palavra e 
suas ordem.  

A desobediência nos tira da promessa, nos tira 
da presença e nos faz andar em caminhos de 
morte, sabe porque muitas coisas estão 
morrendo? Por causa da desobediência! 
Aprenda a dar ouvido a voz do Eterno, aprenda 
a ouvir seu mentor, aprenda a ouvir 👂 , e viverá 
cheio de vida e com os céus liberados em seu 
favor. Vamos vencer Edom!!!!!!! 

Renunciar  

• A desobediência em todas as formas e 
sentidos, e por desprezar as orientações 
que te deram, por achava-se mais 
inteligente que os seus lideres.



Quarto Dia. 

Saindo da atmosfera de Leviatã. 

Jó 41:34 

Ele olha com desprezo tudo o que é alto; é rei 
sobre todos os animais orgulhosos. 

Neste quarto dia vamos sair da atmosfera de 
Leviatã. Um dos grandes erro que vejo é 
pessoas dizendo que vão lutar contra este 
príncipe. Grande tolice, pois a palavra nos 
mostra que ele é indestrutível. 

Jó 41:25 - 29 

Levantando-se ele, tremem os valentes; quando 
irrompe, ficam como que fora de si. Se o golpe 
de espada o alcança, de nada vale, nem de 
lança, de dardo ou de flecha. Para ele, o ferro é 

palha, e o cobre, pau podre. A seta o não faz 
fugir; as pedras das fundas se lhe tornam em 
restolho. Os porretes atirados são para ele como 
palha, e ri-se do brandir da lança. 

Mas porque? Simples porque ele é o gerador 
de orgulho, e orgulho não se vence, pois se eu 
vencer o orgulho então terei orgulho da minha 
vitória. O único que pode vencer leviatã é o 
Eterno.  

Isaías 37:29 

Por causa do teu furor contra mim, e porque a 
tua arrogância subiu até aos meus ouvidos, eis 
que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu 
freio, na tua boca, e te farei voltar pelo caminho 
por onde vieste. 

Só existe uma maneira de sair dessa atmosfera, 
entrando na atmosfera de humildade. Entenda 
isso:



Quando eu me humilho diante do Eterno então 
o Eterno se levanta e vence o orgulho em mim, 
por isso não se vence o orgulho mas sim se 
submete ao Eterno e Ele vencerá o orgulho. 

Tiago 4:7 

Sujeitai-vos, portanto, a Deus; mas resisti ao 
diabo, e ele fugirá de vós. 

Veja que eu confronto o diabo, mas sim eu 
repito o diabo. Essa palavra resistir é composta 
por outras duas que significa: ficar de pé e se 
colocar contra. Mas eu somente fico em pé 
quando primeiro eu me prostro diante do 
Eterno (sujeitai-vos).  

A freqüência de leviatã é o mesmo que Edom, 
visto que os edomitas são descendentes de 
Esaú que despresou o Eterno. 

Malaquias 1:3-4 

porém aborreci a Esaú; e fiz dos seus montes 
uma assolação e dei a sua herança aos chacais 
do deserto. Se Edom diz: Fomos destruídos, 
porém tornaremos a edificar as ruínas, então, diz 
o SENHOR dos Exércitos: Eles edificarão, mas eu 
destruirei; e Edom será chamado Terra-De-
Perversidade e Povo-Contra-Quem-O-SENHOR-
Está-Irado-Para-Sempre. 

Esse dragão (leviatã) tem sete cabeças e neste 
dia vamos sair de cada uma dessas frequências 
em nome de Jesus. 

Provérbios 6:16-19 

Seis coisas o SENHOR aborrece, e a sétima a sua 
alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, 
mãos que derramam sangue inocente, coração 
que trama projetos iníquos, pés que se 
apressam a correr para o mal, testemunha falsa 
que profere mentiras e o que semeia contendas 
entre irmãos.



1ª Cabeça - Olhos Altivos 

Essa palavra tem o sentido de “primaveras 
altas”, dando a entender as pessoas que 
querem estar em posições  elevadas. Mas 
entenda isso o desejo de crescer não é mau, 
mas sim o desejo de ser grande por motivos 
egoísta. Se aprendermos algo e fizermos bem 
feito, será inevitável o crescimento, mas quando 
não temos a capacidade e nem a suficiente 
habilidade e queremos lugares alto então 
seremos usurpador.  

Então a altivez é querer estar aonde não é o 
meu lugar. É querer estar nos lugar dos outros e 
quando chego nestes lugares com estratégias 
elaborada na trapaça e bajulação então eu 
desprezo as pessoas.  

Jó 41:34 

Ele olha com desprezo tudo o que é alto; é rei 
sobre todos os animais orgulhosos. 

Renunciar 

1 - Todas as vezes que você desejou lugares 
que não tem capacidade para estar. 

2 - Todas as vezes que falou mau das pessoas 
que estavam em lugares de destaque, por se 
sentir ofendido pela vitória dos outros. 

3 - Todas as vezes que desejou o mau de 
pessoas e torceu para que algo acontecesse 
com elas para você provar que aquela pessoa 
não merecesse estar aonde estar, mas no fundo 
o motivo era a inveja. 

4 - To d a s o s d e s e j o s a r d e n t e d e 
reconhecimento.



Quinto Dia. 

Saindo da atmosfera de Leviatã. 

Jó 41:34 

Ele olha com desprezo tudo o que é alto; é rei 
sobre todos os animais orgulhosos. 

Hoje vamos continuar aprendendo sobre as 
cabeças do dragão. Ontem falamos da primeira 
cabeça - olhos altivos. 

Provérbios 6:16-19 

Seis coisas o SENHOR aborrece, e a sétima a sua 
alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, 
mãos que derramam sangue inocente, coração 
que trama projetos iníquos, pés que se 
apressam a correr para o mal, testemunha falsa 

que profere mentiras e o que semeia contendas 
entre irmãos. 

2ª Cabeça - Língua Mentirosa  

A palavra Língua mentirosa em hebraico é ׂשקר 
לׂשוּנ  que tem o sentido de “aquele que usa a 
língua para esticar uma falsidade”. Isso não 
somente se refere a somente uma pessoa que 
mente, mas também a uma pessoa que é falsa, 
ou aquele que não usa da verdadeira 
indenidade em sua vida.  

Podemos então dizer que a segunda cabeça ou 
a segunda face de Leviatã é fazer com que um 
pessoa sempre esconda as reais motivações do 
seu coração. Jesus diz que o que contamina o 
homem é o que sai do coração, visto que do 
coração temos as saídas da vida. O ato de falar 
mentira é somente o liberar de um coração 
falso.



Existe um ditado que diz: “o fruto não cai longe 
da árvore”. Isso é a pura verdade, pois não 
existe possibilidade de uma pessoa ter uma 
língua mentirosa tendo um coração sincero. 
Mas somente os que possui um coração 
contaminado com a falsidade falará mentira.  

Por essa razão limpe seu coração de todos os 
atos de falsidade e de motivações egoístas e 
terá uma língua (palavriado) verdadeiro. 

3ª Cabeça - Mãos que derramam sangue 
inocente 

Provérbios 6:16-19 

Seis coisas o SENHOR aborrece, e a sétima a sua 
alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, 
mãos que derramam sangue inocente, coração 
que trama projetos iníquos, pés que se 
apressam a correr para o mal, testemunha falsa 

que profere mentiras e o que semeia contendas 
entre irmãos. 

A terceira face de leviatã é produzir assassinato. 
Queridos temos que sempre ter em mente que 
tudo o que é exterior sempre é produzido do 
interior. O assassinato não começa no executar 
o ato, mas sim quando começa alimentar de 
sentimentos de ódio e raiva.  

Veja que o Eterno é bem claro quando diz que 
um assassino que matasse com a motivação d 
ódio (planejado) esse teria que morrer, mas o 
assassino que matasse sem carregar ódio (por 
acidente) esse teria ainda direito de viver indo 
para as cidades de refúgios. Isso já é a chave 
que temos para ver com os olhos do Eterno 
sobre esse assunto. Jesus mais na frente então 
revela o verdadeiro assassino, o que odeia o 
irmão!



Então a terceira face de leviatã é produzir 
sentimentos no coração dos homens que os 
levam a odiarem os seus irmãos, produzindo 
então uma verdadeira chacina.  

Que hoje você limpe o seu coração de todas as 
contaminações de Edom (orgulho) e se 
purifique para receber o fogo do Espírito Santo. 

Jesus nos manda ser perfeitos, e a única 
condição de alcançar isso é somente amando 
meus inimigos, isso aponta que o ser humano 
que não carrega sentimentos contrários contra 
seus irmão esse é perfeito. 

Mateus 5:43 - 48 

Ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo e 
odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai 
os vossos inimigos e orai pelos que vos 
perseguem; para que vos torneis filhos do 
vosso Pai celeste, porque ele faz nascer o seu 

sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos 
e injustos. Porque, se amardes os que vos 
amam, que recompensa tendes? Não fazem os 
publicanos também o mesmo? E, se saudardes 
somente os vossos irmãos, que fazeis de mais? 
Não fazem os gentios também o mesmo? 
Portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o 
vosso Pai celeste 

Renunciar 

1 - Todas as vezes que você desejou falou com 
falsidade, pois no seu coração havia desprezo 
mas na sua boca havia elogio. 

2 - Todas as vezes que alimentou coisas erradas 
em seu coração contra irmãos, por todos as 
vezes que desejou o mau contra pessoas. 

3 - Por toda falsidade em palavras e em atitudes 
que te levaram a ser no exterior o que não é no 
interior.



Sexto Dia. 

Saindo da atmosfera de Leviatã. 

Jó 41:34 

Ele olha com desprezo tudo o que é alto; é rei 
sobre todos os animais orgulhosos. 

Hoje vamos continuar aprendendo sobre as 
cabeças do dragão. Ontem falamos da 
segunda, terceira e quarta cabeça do dragão, 
hoje falaremos das demais. 

Provérbios 6:16-19 

Seis coisas o SENHOR aborrece, e a sétima a sua 
alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, 
mãos que derramam sangue inocente, coração 
que trama projetos iníquos, pés que se 
apressam a correr para o mal, testemunha falsa 

que profere mentiras e o que semeia contendas 
entre irmãos. 

4ª Cabeça - Coração que trama projetos iníquos  

A quarta característica ou face de Edom 
(Leviatã) é um coração que trama projetos 
iníquos. Os sentidos de iniquidade aqui são: 
problema, idolatria, sofrimento, esforço em vão. 
Então uma das características de uma pessoa 
que está na atmosfera de Edom é ter sempre 
planos e projetos que não conduzirá ao céu, 
mas sempre será um esforça em vão. Edom 
sempre conduzirá os corações humanos a um 
estado de problema e sofrimento, por isso se 
teu coração se encontra neste estado é um 
grande sinal de estar nesta freqüência.  

Outra característica é um coração levado a 
idolatria, mas isso não aponta a um ídolo 
especificamente, mas sim a teimosia e a 
desobediência. 



5ª Cabeça - Pés que se apressam a correr para o 
mal. 

Provérbios 6:16-19 

Seis coisas o SENHOR aborrece, e a sétima a sua 
alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, 
mãos que derramam sangue inocente, coração 
que trama projetos iníquos, pés que se 
apressam a correr para o mal, testemunha falsa 
que profere mentiras e o que semeia contendas 
entre irmãos. 

O sentido aqui não é somente o pé anda em 
caminhos ruins, mas pé aqui tem o sentido de 
se “afastar de”, e mal aqui tem o sentido de 
“deixar de afugentar”, então outra característica 
é quando nos afastamos de afugentar o mal, e 
começamos a tolera-lo e a ser conivente com a 
maldade. 

Não podemos ser ignorantes a cerca desse 
assunto, pois não é somente o fazer mas o que 
guardo em meu intimo. Não posso estar 
fazendo o mal mas se em meu coração não 
rejeito ou não vejo problema nesse mal então já 
estou de acordo com… 

6ª Cabeça - Testemunha falsa que profere 
mentiras.  

Provérbios 6:16-19 

Seis coisas o SENHOR aborrece, e a sétima a sua 
alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, 
mãos que derramam sangue inocente, coração 
que trama projetos iníquos, pés que se 
apressam a correr para o mal, testemunha falsa 
que profere mentiras e o que semeia contendas 
entre irmãos. 



Essa face é a que “sopra” as falsidade. Não 
pense que é somente falar o que é engano, mas 
somente o fato de dar um ar (soprar) de 
engano.  

Quer idos temos que entender que a 
testemunha é o que foi evidência de algo, ou 
seja aquele que v iu a lgo, não exis te 
possibilidade de ser uma testemunha se eu não 
tiver visto o fato. Então a sexta face de Edom é 
aquele que mesmo sabendo da verdade oculta 
ela, ou aquele que distorce em seu favor os 
fatos. 

Renunciar 

1 - Todas as vezes que você se afastou das 
coisas do Eterno, segundo seus próprios 
pensamentos e ideias  

2 - Todas as vezes que alimentou seu coração 
dos desejos iníquos e malignos. 

3 - Por toda falsidade em palavras e atitude, 
pois mesmo sabendo da verdade não 
manifestou ou tornou publica essa verdade e 
prejudicou outros. 

4 - Por todas as vezes que seu sentimentos 
falaram mais alto e você se deixou levar por 
eles e saiu dos propósitos do Eterno.



Sétimo Dia. 

Saindo da atmosfera de Leviatã. 

Jó 41:34 

Ele olha com desprezo tudo o que é alto; é rei 
sobre todos os animais orgulhosos. 

Hoje vamos continuar aprendendo sobre as 
cabeças do dragão. Ontem falamos da quarta, 
quinta e sexta cabeça do dragão, hoje 
falaremos da sétima. 

Provérbios 6:16-19 

Seis coisas o SENHOR aborrece, e a sétima a sua 
alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, 
mãos que derramam sangue inocente, coração 
que trama projetos iníquos, pés que se 
apressam a correr para o mal, testemunha falsa 

que profere mentiras e o que semeia contendas 
entre irmãos. 

7ª Cabeça - O que semeia contenda entre 
irmãos  

Quando lemos o testo vemos que diz que seis 
coisa o Senhor aborrece que tem um sentido 
de ser odioso, ou seja o Eterno rejeita e seu 
coração entristece com essas características na 
vida de um filho.  

Não que estamos colocando sentimento 
humano em Deus, mas a impressão que dá é 
que isso trás tristeza no Pai por ver os filhos 
nestas dimensões de orgulho. Mas a sétima 
cabeça ou podemos dizer também que a 
sétima face de Leviatã é a implantação da 
discórdia e contenda. 

E isso o Pai não fica triste, mas a “sua alma 
abomina”, essa palavra tem o sentido de 



“Repugnar”. Ou seja a se contenda e a discórdia 
para o Eterno é repugnante, é extremamente 
inaceitável, pois essa foi a mesma atitude de 
satanás em não somente discordar do Eterno 
mas arrastou terça parte dos anjos com ele.  

Por isso todas as vezes que você planta conte 
nada ou faz com que as pessoas comece a olhar 
outras mediante teu ponto de vista, você acaba 
de fazer e ter a mesma atitude do diabo.  

Ao analisarmos os texto bíblicos vemos que 
essa atitude é tão brutal e nojenta diante do 
Eterno que normalmente Ele não nem chance 
para as pessoas, ele simplesmente elimina. Veja 
Corá, Veja Sabalá e Tobias, Veja Ananias e Safira. 
Por isso a sétima face é abominação na alma do 
Pai.  

Todas as vezes que se irar ou ficar chateado 
com algo a saída sempre será resolver você e a 
pessoa, pois todas as vezes que falar das suas 

feridas para uma outra pessoa que não terá 
capacidade de resolver seu problema então 
você simplesmente está semeando a discórdia.  

A palavra para semear aqui tem o sentido de 
“enviar, deixar ir”. Ou seja, sempre que estamos 
contaminados com o sentimento ruim e 
deixarmos ir, ou enviarmos isso a outro também 
contaminarei o meu irmão e certamente isso 
não ficará impune. 

Renunciar. 

Renuncia do Orgulho.


