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INTRODUÇÃO 

 

Como crentes, estamos envolvidos numa guerra mais 

insidiosa do que a I e a II Guerra Mundial, Guerra da Coreia, 

do Vietname, ou até a do Iraque. Embora as mencionadas 

sejam guerras físicas, a nossa é uma guerra espiritual entre 

Jesus Cristo e os seus exércitos e o nosso arqui-inimigo 

Satanás e as suas hostes. 

 

Nenhum líder conhecedor, envia as suas tropas para a guerra  

sem equipá-las com todo o armamento necessário para uma 

luta física. Jesus, nosso comandante espiritual, não é diferente. 

Ele providenciou as armas e tudo o que é necessário para a 

luta nesta guerra espiritual. O nosso dever é pegar nelas e usá-

las. O crente que se lança na batalha inadequadamente 

preparado é verdadeiramente louco e pagará o preço por tal 

loucura. 

 

O NOSSO ESTUDO 

 

Há uma grande diferença entre a batalha do mundo e a 

batalha espiritual de que a Escritura nos fala. 

 

A Escritura: II Coríntios 10:3-6 

“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. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se 

levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo 

todo o pensamento, para torná-lo obediente a Cristo e 

estaremos prontos a punir todo o acto de desobediência”. 

 

1. Que poder especial têm as nossas armas? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

2. O que destroem? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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3. O que podem punir? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

A Escritura: Efésios 6:10-13 

“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 possais resistir no dia 

mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo”. 

 

4. Em cuja força temos que apoiar-nos? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

  

5. O que temos que vestir? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Ao dissertar sobre a armadura do crente, Paulo tinha em 

mente o armamento massivo dum soldado romano, o qual 

cobria totalmente o seu corpo. Os soldados romanos até 

dormiam com a armadura colocada.    3 

6. Por que temos que vesti-la? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

7. Contra quem é a nossa luta? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

A Escritura: Efésios 6:14-18 

“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 a oração e súplica”. 

 

8. Lista a armadura do crente: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Queremos agora olhar para esta armadura, com todo o 

cuidado. 
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O CINTO DA VERDADE 

 

Em contraste com o metal pesado que cobria a parte inferior 

do corpo do soldado romano, os lombos do crente devem 

estar cobertos com o cinto da verdade – a verdade de Jesus 

Cristo. Os lombos falam do andar cristão. Um dos propósitos 

do cinto ou “cinta” era fortalecer os lombos de actividade 

intensa. Outro propósito era proteger determinadas partes do 

abdómen que não estivessem protegidas por outras peças da 

armadura. Assim, a verdade de Jesus Cristo torna-se uma 

protecção contra os ataques do inimigo. 

A palavra hebraica para “verdade” é “ser permanente, 

estabelecido”. A palavra em grego, denota veracidade, 

realidade, sinceridade, precisão, dependência e propriedade. 

É algo em que a pessoa pode confiantemente agarrar a sua 

vida. 

 

A Bíblia tem muito a dizer-nos sobre a verdade. 

 

A Escritura: Salmos 40:11 

“Não me negues a Tua misericórdia, Senhor; que o Teu amor 

e a Tua verdade me protejam”. 
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9. Segundo o salmista, o que fará a verdade? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

A Escritura: João 14:6 

“Jesus disse, “Eu Sou o caminho, a verdade e a vida”.” 

 

10. O que afirma Jesus ser? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

A Escritura: João 14:16,17 

“E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Conselheiro para 

estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade”. 

 

12. Quem é o outro Conselheiro ou Consolador? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

13. Quem é Ele? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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A COURAÇA DA JUSTIÇA 

 

A couraça cobria o peito do soldado. Nesta zona encontram-se 

os pulmões, o coração, os órgãos com os quais respiramos e 

sentimos. 

Justiça é rectidão e uma posição correcta com o Senhor, tudo 

em conformidade com a vontade de Deus em pensamento, 

acção e propósito.  

 

O que nos diz a Bíblia sobre justiça? 

 

A Escritura: Isaías 64:6   

“Todos os nossos actos de justiça são como trapo imundo; 

murchamos como folhas e como vento as nossas iniquidades 

nos levam para longe”. 

 

14. A que é que o profeta compara a nossa própria justiça? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

O crente que confia na sua própria justiça é realmente louco. 

 

15. O que fazem as nossas iniquidades? 
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_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

A Escritura: Tiago 5:16 

“A oração de um justo é poderosa e eficaz”. 

 

16. Como descreve Tiago a oração de um homem justo? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

A Escritura: I João 1:9 

“Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para 

perdoar os nossos pecados”. 

 

17. Qual é o segredo que nos liberta da iniquidade? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

O EVANGELHO DA PAZ 

 

18. Qual é a peça de equipamento seguinte? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Paz é um estado de descanso, sossego, calma, ausência de 

luta, tranquilidade. Inclui uma relação harmoniosa entre Deus 

e o homem, homem e homem, famílias e nações. Jesus, como 

Príncipe da Paz, concede paz àqueles que clamam a Ele para 

salvação pessoal. 

 

As sandálias dos militares romanos eram feitas de um cabedal 

(couro) muito forte. A Bíblia Ampliada traduz o verso 15 da 

seguinte maneira: “Tendo os vossos pés calçados de 

preparação (para enfrentar o inimigo com estabilidade, que é 

a prontidão e diligência produzida pelas boas novas) do 

Evangelho da Paz”. 

 

Para capacitar o soldado a ter pés fortes, as solas eram 

cobertas de cardas (tachas de metal).  

 

A Escritura: João 14:27 

“Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o 

mundo a dá. Não se perturbe o seu coração e nem tenham 

medo”. 

 

19. O que nos dá Jesus? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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20. Que descrição faz Jesus da Sua paz? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

A Escritura: Colossenses 1:19,20 

“Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a 

plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as 

coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos 

céus, estabelecendo a paz pelo Seu sangue derramado na 

cruz”. 

 

21. Como é que Deus faz a paz? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Na próxima secção deste estudo, vamos continuar a ver as 

peças do equipamento do guerreiro espiritual. 
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AS RESPOSTAS 

 

1.Poder divino. 2. Fortalezas, argumentos e toda a pretensão 

que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levando 

cativo todo o pensamento em obediência a Cristo. 3. Cada acto 

de desobediência. 4. Na do Senhor.5. Toda a armadura de 

Deus. 6. Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. 7. 

Os esquemas do diabo, dos principados, dos governos 

autoridades e poderes deste mundo de trevas, das forças do 

mal nos lugares celestiais. 8. Cinto da verdade, couraça da 

justiça, pés calçados com a prontidão que vem do evangelho 

da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do 

Espírito, todas as orações e súplicas. 9. Protege-o. 10. Liberta-

nos. 11. O caminho, a verdade e a vida. 12. O Espírito Santo. 

13. O Espírito de verdade. 14. Trapos imundos. 15. Levam-nos 

para longe. 16. Como eficaz. 17.Confessando os nossos 

pecados. 18. O evangelho da paz. 19. A Sua paz. 20. Diferente 

da paz do mundo. 21. Pelo sangue de Cristo derramado na 

cruz. 
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