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Você já notou que em filmes de batalhas medievais a espada 

sempre estava presente? Este artefato era um dos principais ins-

trumentos de guerra utilizado para ferir o exército oponente. Por 

mais poderosos que fossem, os exércitos sempre tinham grupos 

com esse tipo de arma. Formada por uma lâmina de metal com 

dois gumes (parte afiada) fixa em uma estrutura de madeira ou 

metálica, a espada poderia apresentar diferentes tamanhos, for-

matos e matéria em sua composição. Atualmente, não é comum 

o uso de espadas em guerras, elas deram espaço para outros 

tipos de armamento, ficando seu uso restrito às cerimônias es-

peciais.  A Bíblia relata histórias nas quais a espada foi utilizada.

No AT, encontramos a história de Davi, que, quando ainda 

era muito jovem, foi protagonista de umas das batalhas mais 

conhecidas da Bíblia. Sendo ele o mais moço dentre os seus 

irmãos, pastoreava as ovelhas de seu pai, Jessé. Seus irmãos 

Eliabe, Abinadabe e Sama eram homens de guerra e serviam 

ao rei Saul.

Certo dia, Davi viu que um gigante filisteu desafiava e zom-

bava do povo de Deus. Então, movido por profunda ousadia e 

confiança no Deus Vivo a quem servia, Davi enfrentou o gigante 

filisteu utilizando uma funda e cinco pedrinhas. Em nome do 

Senhor dos exércitos, com apenas uma pedra, Davi derrubou o 

gigante e usou a espada do próprio filisteu Golias para cortar-

-lhe a cabeça (1Sm 17). E muitas outras histórias a cerca deste 

artefato de guerra poderíamos narrar.

Mas, destacamos os Evangelhos que abordam sobre uma es-

pada poderosa utilizada por Jesus contra Satanás (Mt 4.1-11, Mc 

1.12-13 e Lc 4.1-13). Após o batismo, Jesus foi levado pelo Espírito 

ao deserto a fim de ser tentado.

Através de um período de 40 dias em jejum e oração, Jesus 

buscou fortalecimento do Pai para Sua missão.

O diabo vendo Jesus fragilizado fisicamente, devido ao jejum, 

tenta-o na fraqueza da carne: fome, mandando que Jesus trans-

formasse as pedras em pães. Sabiamente Jesus respondeu ao 

inimigo que “nem só de pão viverá o homem, mas de toda Pala-

vra que sai da boca de Deus (Mt 4.4).

Em sua segunda tentativa, o diabo tenta a Jesus acerca da 

soberba da vida (Mt 4.5-7) mostrando-Lhe os reinos, prometen-

do-Lhe poder e glória terrena se Cristo o adorasse.  Mas Jesus 

não perdeu tempo discutindo com Satanás e citou a Palavra 

descrita em Deuteronômio 6.13: “O Senhor, teu Deus, temerás, e 

a ele servirás, e pelo seu nome jurarás”.

Em mais uma tentativa, o diabo tenta o Filho de Deus acerca 

da concupiscência dos olhos (Mt 4.8-10), levando-O ao pináculo 

do Templo e de lá mandou que Jesus se lançasse para que Ele 

fosse salvo pelos anjos. Note que o diabo neste momento tenta 

colocar dúvidas em Jesus sobre a fidelidade de Deus, distorcen-

do as Escrituras. Mas, Cristo utilizando a Palavra respondeu-lhe 

duramente: “Dito está: Não tentarás ao Senhor, teu Deus”.

Em meio às tentações, aprendemos com Jesus a manusear 

bem a espada da Palavra de Deus contra os dardos inflamados 

do maligno. 

A Palavra de Deus, sendo uma espada poderosa, fere o nosso 

próprio eu e tira tudo o que não se enquadra na vontade do Se-

nhor. Ela penetra no mais profundo de nosso ser, onde homem 

algum tem acesso. A Palavra nos enche de sabedoria e nos dá 

estratégias para suportar o dia mau. Portanto façamos uso das 

Escrituras todos os dias para que a nossa vida seja pautada na 

Palavra de Deus, que é viva e eficaz (Hb 4.12). 

Uma espada poderosa!
#conectou?
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UMA VIDA DE INTIMIDADE COM O PAI


