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AULAS DO NOSSO CURSO

1. Introdução

2. Bênçãos espirituais

3. O eterno propósito de Deus 

4. A supremacia de Cristo

5. A suficiência de Cristo

6. A salvação pela graça

7. Judeus, gentios e igreja: a paz de Deus

8. Unidade da igreja

9. Maturidade cristã

10. A vida do novo homem

11. Relacionamentos familiares

12. Relacionamentos com a sociedade

13. Armas espirituaisHoje



EFÉSIOS 6.10-18

10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte 
poder.

11. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar 
firmes contra as ciladas do diabo,

12. pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os 
poderes e autoridades, contra os dominadores deste 
mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal 
nas regiões celestiais.

13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que 
possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, 
depois de terem feito tudo.

14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto 
da verdade, vestindo a couraça da justiça

15. e tendo os pés calçados com a prontidão do 
evangelho da paz.

16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês 
poderão apagar todas as setas inflamadas do Maligno.

17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, 
que é a palavra de Deus.

18. 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.



FORTALECER-SE NO SENHOR

• Ef 6.10: “Finalmente, fortaleçam-se no Senhor 
e no seu forte poder.”

• A força não vem de nós. Ela vem do poder de 
Deus.

• Sl 20.7: “Alguns confiam em carros e outros 
em cavalos, mas nós confiamos no nome do 
Senhor nosso Deus.”



CONTRA QUEM LUTAMOS

• Ef 6.11 e 12:  “Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do 
diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os 
dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.”

• A luta não é física – ela é espiritual:  “não é contra sangue e carne”, é contra “forças espirituais do 
mal”

• O inimigo está a nossa volta: “principados e potestades”, “dominadores do mundo tenebroso”

• O pecado não está apenas individualizado, ele é coletivo, impregnado na estrutura da sociedade 
dominada pelo diabo, cuja ação é exteriorizada por homens e mulheres escravos do pecado.

• A igreja tem que ter esta percepção muito clara, para:
• combater não o pecador, mas o pecado

• tomar cuidado para não ser enganada com as aparências



A ARMADURA DE DEUS 

• Ef 6.13: “Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no 
dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo.”

• Paulo usa a palavra “panoplian”, que significava uma armadura completa para a 
guerra. Não se tratava de um traje oficial de gala. Era um traje e armamento para 
batalha.

• Para ficarmos firmes contra as armadilhas do diabo (v 11).
• Armadilhas – gr. methodeias – truque, artimanha, malandragem.

• O inimigo não é apenas de força bruta, ele também é malandro, astuto, sagaz.

• Ficar firme durante os ataques é o que Paulo clama, e isso repete em 11, 13 e 14.



A ARMADURA DE DEUS
EF 6.14 - 17

14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto 
da verdade, vestindo a couraça da justiça

15. e tendo os pés calçados com a prontidão do 
evangelho da paz.

16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês 
poderão apagar todas as setas inflamadas do Maligno.

17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, 
que é a palavra de Deus.

Palavra de 
Deus Salvação

Justiça

Verdade
Fé

Prontidão do 
Evangelho da 

Paz



CINTO DA VERDADE
EF 6.14

• Efésios 1:13  “em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o 
evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo 
Espírito da promessa;”

• Efésios 4:24  “e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão 
procedentes da verdade.”

• Efésios 4:25  “Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, 
porque somos membros uns dos outros.”

• Efésios 5:9  “porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade”



COURAÇA DA JUSTIÇA
EF 6.14
• Um aspecto doutrinário: a justiça de Deus 

proveniente de Cristo

• Rm 1.17: “visto que a justiça de Deus se revela no 
evangelho, de fé em fé, como está escrito: O justo 
viverá por fé.”

• Rm 3.21: “Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça 
de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas;”

• Rm 3.22: “justiça de Deus mediante a fé em Jesus 
Cristo, para todos e sobre todos os que creem; 
porque não há distinção”

• Rm 3.25: “a quem Deus propôs, no seu sangue, 
como propiciação, mediante a fé, para manifestar a 
sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado 

impunes os pecados anteriormente cometidos”

• Rm 3.26: “tendo em vista a manifestação da sua 
justiça no tempo presente, para ele mesmo ser 
justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus.”

• Um aspecto prático: obras de justiça

• Ef 4.24: “e vos revistais do novo homem, criado 
segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da 
verdade.”

• Ef 4.25: “Por isso, deixando a mentira, fale cada um a 
verdade com o seu próximo, porque somos 
membros uns dos outros.”

• Justiça e verdade andam juntas



CALÇADOS COM A PRONTIDÃO DO EVANGELHO DA PAZ
EF 6.15 

• A palavra grega “hetoimasia” para “prontidão” significa 
“base”, “fundamento”, portanto, o texto fala de sólido 
conhecimento para pregação do evangelho.

• E conhecimento na Bíblia diz respeito a profundidade, 
intimidade. O evangelho da paz não deve ser apenas 
teórico, tem que ser vivido, tem que ser fundamento.

• Um calçado pouco resistente para a batalha prejudica 
o soldado. Um crente que não se aprofunda no 
evangelho, caminhará pouco e logo estará incapaz de 
continuar.



ESCUDO DA FÉ
EF 6.16

• A fé é o que nos possibilita a firmeza diante das constantes ações do diabo no intuito de 
confundir-nos com vãs doutrinas, sutilezas, espertezas e modismos.

• Tg 1.6:  “Peça-a [sabedoria], porém, com fé, em nada duvidando; pois o que duvida é 
semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento.”

• 1 Pd 5. 8 e 9: “Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, 
como leão que ruge procurando alguém para devorar; resisti-lhe firmes na fé, certos de 
que sofrimentos iguais aos vossos estão-se cumprindo na vossa irmandade espalhada 
pelo mundo.”



CAPACETE DA SALVAÇÃO
EF 6.17
• A certeza da salvação impede que o inimigo nos atinja com dúvidas quanto à obra de Cristo.

• 1 Ts 5.8: “Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e 
tomando como capacete a esperança da salvação”

• Rm 8.33 – 39: “Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os 
condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e 
também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou 
perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: Por amor de ti, somos 
entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas 
coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo 
de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do 
porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-
nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.”



A ESPADA: A PALAVRA DE DEUS

• “Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, 
e mais afiada que qualquer espada de 
dois gumes; ela penetra ao ponto de 
dividir alma e espírito, juntas e 
medulas, e julga os pensamentos e 
intenções do coração.”
Hebreus 4:12



PRÓXIMA AULA:
NOVO CURSO: “PROFETAS”

QUE DEUS NOS ABENÇOE


