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LIÇÃO

A indústria cinematográfica, por diversas vezes, fez obras 

sobre guerra. Algumas retratam soldados com armadura, 

os quais lutariam em nome do Império Romano. Em Efésios 

6, o Apóstolo Paulo diz que os irmãos deveriam se fortale-

cer no Senhor e se revestir de toda a armadura de Deus; 

descrevendo como seria esta armadura. A armadura de um 

soldado serve para proteção. Um soldado contemporâneo, 

por exemplo, em meio à guerra, usa um colete à prova de 

balas, que lhe confere certa proteção para a região do cor-

po onde se encontram órgãos vitais como o coração. 

Quando Paulo escreveu aos efésios, o tempo era outro. Então, 

para explicar o que seria esta Armadura de Deus, ele usa como 

referência a roupa de um soldado romano, assim os irmãos com-

preenderiam exatamente o que Deus estava falando através de 

Seu servo. Observemos melhor cada idem desta armadura:

Cinto da Verdade – O cinto serve para proteger a região 

do quadril. O inimigo é o pai da mentira, portanto tenta, a 

todo instante, minar o cristão com ideias falsas a respeito 

do Reino. Todavia, em João 14.6, Cristo diz que Ele é a ver-

dade, sendo assim devemos viver em verdade e desprezar 

toda e qualquer prática da mentira, pois os mentirosos não 

herdarão o Reino de Deus (Ap 22.15).

Calçados da preparação do Evangelho da Paz – Andar 

descalço em terreno adverso pode ser muito doloroso. Para fazer 

o ide de Cristo, precisamos estar com os nossos pés protegidos e 

anunciar por toda a Terra que Jesus é o único salvador.

Escudo da Fé – O escudo tem por função proteger todo o 

corpo do soldado, assim é a nossa fé. Se por acaso viermos a 

perdê-la, ficaremos nas mãos do inimigo e seremos facilmen-

te manipulados. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar 

a Deus (Hb 11.6). Se a nossa fé faltar, deixaremos de crer no 

Senhor Criador e duvidaremos do plano da salvação.

Couraça da Justiça – A palavra de Deus, em Provérbios 

4.23, diz que devemos guardar o nosso coração. O inimigo 

é astuto e, a todo instante, vai guerrear para colocar em 

nosso coração palavras que afetem nosso emocional. Pa-

lavras como, você não vai vencer ou você não é ninguém. 

Entretanto nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus, 

pois é Ele quem nos fortalece (Fp 4.13).

Capacete da Salvação – na cabeça, encontra-se um dos 

órgãos mais importante do ser humano: o cérebro. Se hou-

ver algum dano ao cérebro, isso pode acarretar sérias con-

sequências para todo o corpo. Quando uma pessoa sofre 

um AVC (Acidente Vascular Cerebral), por exemplo, ela pode 

ter parte de seu corpo paralisado, o que comprometeria sua 

mobilidade.  Isso comprova a importância deste órgão. Sen-

do assim, em nossa vida espiritual, devemos proteger nossa 

mente, pois, se a nossa cabeça estiver bem, isso irá refletir 

no corpo, mas, se porventura o inimigo atingi-la, poderá nos 

paralisar; comprometendo nossa atuação na obra de Deus. 

Espada do Espírito – para utilizar uma arma é necessário 

conhecê-la. Quando Davi enfrentou o gigante Golias, ele se 

despiu da armadura que o Rei Saul havia-lhe dado. Davi usou 

o que ele conhecia, uma funda. A Espada do Espírito é a Pala-

vra de Deus. Nós devemos nos alimentar constantemente da 

Palavra; buscando conhecimento dia após dia, para que não 

venhamos perecer por falta de conhecimento (Os 4.6) 

Embora possa refletir no plano físico, a guerra é espiritual. A 

nossa luta não é contra nosso irmão, vizinho ou familiar. Façamos 

como o Apóstolo Paulo instruiu aos efésios, vamos nos revestir 

de toda a armadura, para que estejamos fortalecidos e prepara-

dos para lutar; perseverando em oração até que o Senhor venha. 

PREPARADOS PARA LUTAR
#conectou?

3º Trimestre de 2022: Espírito Santo presente em todo o tempo.
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