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Até agora, vimos como o mundo, a carne e o Diabo agem para nos fazer viver em pecado, 
de modo a perdermos a vida abundante que Jesus tem para nós. Na lição de hoje, vamos 
conhecer melhor as armas que Deus nos disponibilizou para vencermos os nossos inimigos.

1. A partir das lições que já tivemos até agora, quais, você diria, são as armas que Deus nos disponibilizou 
para vencermos os nossos inimigos?

Sobre as armas da nossa vitória, o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 10.3-4: “Pois, 
embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas 
com as quais lutamos não são humanas; ao contrário, são poderosas em Deus para 
destruir fortalezas”. Força física, beleza, inteligência, habilidades, diplomas, contatos, 
influência, dinheiro, cargos, etc, podem ser armas poderosas na sociedade humana, mas 
não têm nenhuma força na luta contra o pecado e seus aliados. Essa é uma guerra 
espiritual, portanto, as armas usadas não podem ser humanas.

Uma das grandes ilustrações disso é a história da conquista de Jericó (Josué 6.1-27). O 
texto bíblico nos diz que a cidade estava fechada e inacessível aos israelitas. Então, Deus 
deu a Josué uma estratégia humanamente estranha, mas divinamente poderosa, para a 
sua tomada. Durante seis dias, os israelitas deveriam marchar uma vez ao redor de Jericó, 
com todos os homens armados e sete sacerdotes levando uma trombeta cada à frente 
da arca da aliança. No sétimo dia, teriam que marchar sete vezes ao redor da cidade e, 
após um longo toque de trombeta dos sacerdotes, dar um forte grito. Feito isso, o muro 
da cidade cairia e o povo atacaria de onde estivesse. E foi o que aconteceu.

Como uma cidade era conquistada no mundo antigo? Certamente, não da maneira como 
Jericó foi tomada. Espadas e arcos tinham poder bélico reconhecido, mas qual a força de 
uma marcha, sacerdotes com trombetas, uma arca de madeira folheada a ouro e um forte 
grito? Humanamente, nenhuma. Mas, por causa do poder de Deus, fizeram os muros 
caírem. Em Josué 24.11-12, está escrito: “Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram 
a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os 
cananeus, os hititas, os girgaseus, os heveus e os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos 
de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos dois reis 
amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória”.

Na luta contra o pecado e seus aliados, não podemos contar com armas e estratégias 
meramente humanas. Por mais musculoso que um homem seja, não conseguirá dominar 
a sua carne. Por mais inteligente que uma mulher seja, não conseguirá enganar o Diabo. 
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O salmista Davi escreveu: “Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós 
confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus” (Salmo 20.7). O Senhor é quem 
tem as armas e estratégias da nossa vitória! Por isso, temos que confiar nele para 
vencermos.

Quais são as armas e estratégias de Deus para alcançarmos a vitória? Paulo as 
apresenta em Efésios 6.10-18, que diz:

“Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura 
de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do Diabo, pois a nossa luta não 
é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores 
deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, 
vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer 
inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se 
com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a 
prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês 
poderão apagar todas as setas inflamadas do Maligno. Usem o capacete da salvação e 
a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, 
com toda oração e súplica; tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na 
oração por todos os santos”.

Paulo inicia esse texto confirmando o que já aprendemos. Para a batalha, temos que 
buscar forças em Deus. Além disso, contudo, ele tem armas a nos oferecer. Trata-se 
de uma armadura, cujos componentes correspondem à armadura de um soldado 
romano. Essas armas são:

1. Cinto da Verdade: usar a verdade como um cinto

O cinto era a primeira peça que o soldado romano vestia. A rigor, não fazia parte da 
armadura, mas era usado para prender as roupas de baixo, de modo que o soldado 
tivesse mobilidade. Portanto, antes de colocar a armadura, o soldado romano deveria 
se preparar, prendendo bem as roupas de baixo com o cinto, ideia transmitida pelo 
verbo “cingir”. Verdade, nesse contexto, tem o sentido de “integridade”, “verdade 
no íntimo” (Salmo 51.6). Logo, assim como o cinto prendia a roupa de baixo do 
soldado romano, dando-lhe liberdade de movimento, a verdade, como base de 
nossas vidas, nos prepara para enfrentar os nossos inimigos e derrotá-los. Uma vida 
com mentiras é frágil. Uma pessoa mentirosa é vulnerável. É como ter os pés de 
barro. Não há como vencer os inimigos, se nossas vidas estão fundamentadas em 
mentiras e nos falta integridade. Nosso grande adversário é o pai da mentira. Se 
houver mentiras em nossas vidas, estaremos colaborando com ele.

2. Couraça da Justiça: usar a justiça como uma couraça

Após cingir-se com o cinto, o soldado romano vestia a couraça sobre o peito e o 
abdômen. Sua função era de proteção. Justiça, nesse contexto, além de apontar 
para a justificação e perdão dos nossos pecados, tem o significado de retidão de 
caráter. Assim, vestir a couraça da justiça é estar coberto com o sangue de Jesus, 
com os pecados tratados diante de Deus e com uma vida reta. Não estar assim é 
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como não vestir uma couraça ou usar uma cheia de buracos e aberturas.

3. Prontidão do Evangelho da Paz: usar o Evangelho da Paz como 
sandálias

As sandálias que os soldados romanos calçavam tinham cravos nas solas, como 
as chuteiras de futebol de hoje. O objetivo era que o soldado não escorregasse 
quando em luta. A palavra “prontidão” pode ter dois significados: estar pronto para 
atacar e estar bem preparado, fundamentado. Assim, prontidão do Evangelho da Paz 
pode significar tanto estar pronto para, a qualquer momento, levar as boas novas aos 
outros, quanto estar bem preparado e fundamento no conhecimento do Evangelho, 
o que gera paz no coração. Esse segundo sentido se encaixa melhor com a descrição 
das sandálias. Assim como os cravos das sandálias mantinham o soldado firme no 
chão enquanto lutava, o conhecimento do Evangelho e sua consequente paz nos 
mantêm firmes enquanto lutamos contra os nossos inimigos.

4. Escudo da Fé: usar a fé como um escudo

A palavra “escudo”, nesse contexto, se refere ao “scutum”, que cobria grande parte do 
corpo do soldado romano. Na época do Novo Testamento, os dardos eram feitos com 
uma estopa que era embebida em uma substância combustível e acessa com fogo. 
Assim, os escudos, que eram feitos de madeira, necessitavam de uma cobertura de 
couro, de modo que quando fossem atingidos por dardos inflamados, o fogo fosse 
rapidamente extinguido. Fé quer dizer, segundo toda a Bíblia Sagrada, confiança em 
Deus. Assim, Paulo está nos ensinando a usar a dependência de Deus como defesa 
contra os levantes de impureza, medo, dúvida, desapontamento, maledicência, etc, 
promovidos pelo Inimigo com o intuito de nos destruir.

5. Capacete da Salvação: usar a salvação como um capacete

O capacete protegia a cabeça do soldado romano. Salvação é o dom dado por 
Deus aos homens para que sejam reconciliados com ele. Assim, tomar o capacete 
da salvação é ter certeza e segurança de que, se estamos em Cristo, estamos 
salvos e libertos da condenação do pecado, estamos sendo salvo de seu domínio 
e seremos salvos de sua presença. Não há nenhum inimigo poderoso o suficiente 
para nos tirar das mãos de Deus. O máximo que o Diabo pode fazer é tentar colocar 
dúvida e medo em nossas mentes. Por isso, é importante colocar o capacete nelas. 
A Bíblia diz, Romanos 8.35-39: “Quem nos separará do amor de Cristo? Será 
tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? 
(...) Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que 
nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem 
demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem 
profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do 
amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor”.

6. Espada do Espírito: usar a Palavra como uma espada
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A espada, neste contexto, não é apresentada como arma de ataque, mas de defesa. 
A Espada do Espírito se refere à Bíblia Sagrada, à Palavra de Deus, que foi gerada 
pelo Espírito. A melhor ilustração sobre o uso da Palavra como uma espada é a 
narrativa da tentação de Jesus (Mateus 4.1-11). Nas três vezes em que foi tentado 
pelo Diabo, ele respondeu com a Palavra de Deus. Na luta contra o mundo, a carne 
e o Diabo, a Palavra de Deus é uma grande arma. Além de promover a renovação 
da mente (Romanos 12.2), ela “é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada 
de dois gumes; ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, 
e julga os pensamentos e as intenções do coração”, ou seja, no ajuda a limpar o 
nosso coração das influências da carne.

7. Oração

Por fim, tendo encerrado os componentes da armadura romana, Paulo apresenta 
a oração como última arma de guerra. Pela oração, nos enchemos do Espírito e 
conseguimos dominar a carne (Efésios 5.18-20); repreendemos o Diabo, frustramos 
seus planos e anulamos suas ações (Judas 9). Pela oração auxiliamos outros em 
suas batalhas. A oração é uma arma poderosa.

Para vencermos os inimigos da fé, precisamos da força de Deus e de suas armas. 

“Estejam preparados. Vocês lutam contra algo muito maior do que vocês. Aceitem toda 
a ajuda que puderem, toda arma que Deus providenciou, para que no fim da batalha 
vocês ainda estejam de pé. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais que palavras. 
Apredam a utilizá-las. Vocês vão precisar delas a vida inteira. A Palavra de Deus é uma 
arma indispensável. A oração também é essencial nesta luta incessante. Orem o tempo 
todo, e com fé. Orem pelos irmãos na fé. Mantenham os olhos abertos. Encorajem-se 
mutuamente, para que ninguém venha a cair ou vacilar” (Efésios 6.13-18, A Mensagem).

2. Quais dessas armas você tem usado para vencer os inimigos da fé? Quais tem negligenciado?

Querido líder,
Enquanto pastores da Central, gostaríamos de deixar as seguintes palavras para você:

• Convide todas as pessoas da sua célula para participar dos cultos de celebração aos 
domingos. Queremos ver todos os membros e frequentadores das nossas células 
plenamente integrados à igreja e participar dos cultos é algo fundamental para isso;
• Nesse sentido, nas reuniões da célula, peça para alguém dar um testemunho 
sobre um culto que tenha sido marcante em sua vida. Isso poderá incentivar 
os presentes a participar.

Que o Senhor te abençoe, capacite e recompense pelo seu belíssimo trabalho!

Conclusão

Palavra Pastoral


