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Capítulo 1
INTRODUÇÃO

Bem-vindos a mais uma lição! Hoje vamos falar a
respeito de uma famosa escritura que se encontra
na Carta aos Efésios, no capítulo 6, bem no final da
Epístola, que trata sobre colocarmos a armadura de
Deus.
Quando o apóstolo Paulo instruiu usando a imagem
da armadura romana, percebemos o resumo de
tudo o que ele havia ensinado durante toda a Carta.
Então, antes de iniciarmos os comentários, vamos
ler esta passagem?
Em Efésios 6:10-18, está escrito: “Quanto ao mais,
sede fortalecidos no Senhor e na força do seu
poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para poderdes ficar firmes contra as ciladas do
diabo; porque a nossa luta não é contra o sangue
e a carne, e sim contra os principados e
potestades, contra os dominadores deste mundo
tenebroso, contra as forças espirituais do mal,
nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a
armadura de Deus, para que possais resistir no
dia mau e, depois de terdes vencido tudo,
permanecerdes inabaláveis. Estai, pois, firmes,
cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da

06

A Armadura de Deus

couraça da justiça. Calçai os pés com a
preparação do evangelho da paz; embraçando
sempre o escudo da fé, com o qual podereis
apagar todos os dardos inflamados do Maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada
do Espírito, que é a palavra de Deus; com toda
oração e súplica, orando em todo tempo no
Espírito e para isto vigiando com toda
perseverança e súplica por todos os santos.”

Essa orientação do apóstolo Paulo somente tem
sentido se você considerar que todos os nascidos de
Deus precisam ter a mentalidade de que se
tornaram um soldado de Cristo na Terra. Portanto,
precisam usar a sua armadura. Para ser bem
honesto com você, acredito que a maior parte dos
cristãos não tem a mentalidade de um soldado.
Muitos deles estão apenas felizes por serem salvos.
Estão confiando no Sangue de Jesus para levá-los
ao Céu, e a maior parte está simplesmente feliz por
viver as suas vidas desta maneira: crendo o
suficiente para irem ao Céu! Assim, instruem as
suas famílias a serem pessoas boas dentro da
sociedade onde vivem. Muitos não têm nem
consciência de que estão em uma guerra, quer
queiram ou não, porque o diabo está bem vivo.
Jesus falou em João 10:10: “O ladrão vem somente
para roubar, matar e destruir; eu vim para que
tenham vida e a tenham em abundância”. E ele

A Armadura de Deus

07

está ativamente fazendo isso contra todas as
pessoas do planeta Terra. Assim, muitos cristãos,
por não serem ensinados corretamente, acabam
acreditando em todo tipo de coisa louca sobre Deus.
Dessa forma, quando são atacados com algum tipo
de doença, por terem sido ensinados de maneira
errada na igreja, eles pensam: “Deus colocou essa
doença em mim para ensinar-me alguma coisa”.
De alguma forma acham que foi Deus que fez. Eles
se esquecem do que Jesus disse em João 14:9:
“Jesus respondeu: "Você não me conhece, Filipe,
mesmo depois de eu ter estado com vocês
durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai”.
Jesus estava dizendo para o seu discípulo Felipe
que tudo o que Ele fazia era exatamente a vontade do
Pai. Todas as curas e milagres eram feitos pela
vontade do Pai. Portanto, a vontade de Deus é
sempre curar!
Lembro-me de que há uns anos, o Espírito Santo de
Deus me deu uma missão. Ele me falou para estudar
os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E
que eu deveria estudar cuidadosamente, para ver se
eu conseguiria achar uma única passagem bíblica
onde Jesus colocou alguma doença em alguém. Eu
não consegui encontrar e mais ninguém conseguirá.
Jesus falou: “Se você me vê, vê o Pai”.
Jesus nunca colocou doença em ninguém, e isso nos
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diz algo sobre o Pai. Ele não está nesse negócio de
colocar doenças nas pessoas, e de fato em Atos
10:38 podemos ler: “E Deus ungiu Jesus com o
Espírito Santo e poder para sair fazendo o bem,
curando todos os oprimidos do Diabo”.
Quem é o opressor? É o Diabo, não Deus!
Vemos que muitas pessoas foram ensinadas
erradamente sobre Deus, na Igreja. Elas não lutam
contra a doença porque acreditam que foi Deus que
colocou isso nelas. Precisamos ensinar ao nosso
povo que eles estão em guerra, quer eles queiram
quer não, e não é só doença que o inimigo envia.
O inimigo está tentando roubar, matar e destruir,
através das doenças, do álcool, das drogas, e de todo
o tipo de crimes, fazendo com que os nossos jovens
estejam envolvidos em assassinatos, estupros, e
coisas semelhantes a essas.
Nós temos que ensinar ao nosso povo que eles são
guerreiros. Todas essas coisas ruins vêm do
inimigo. Portanto, precisamos crescer e nos
tornarmos esse guerreiro que Ele nos fez para
sermos. Para que isso aconteça, temos que colocar a
armadura de Deus.
Todos os soldados têm que se preparar para irem à
guerra.
Aqui nos Estados Unidos, chamamos de Campo de
Concentração. Os soldados americanos precisam
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passar por um treinamento, para serem enviados às
áreas de conflito.
Precisam fazer levantamento de braço,
agachamento, flexões e todo tipo de treinamento.
Eles colocam uma mochila bem pesada e correm
por quilômetros. Aprendem a usar as armas que
lhes são dadas.
O apóstolo Paulo está dizendo que precisamos
treinar a Igreja para os confrontos com o inimigo.
Mas observe que ele falou, nessa passagem, que não
estamos lutando contra as pessoas.
Nós não estamos lutando contra o sangue, contra a
carne. Estamos guerreando uma luta espiritual,
com inimigos espirituais, e Jesus já ganhou essa
vitória para nós. O final dessa guerra já foi decidido.
Por isso, eu preciso lhe dizer agora que o diabo o irá
enrolar se puder. Se você não passou pelo
treinamento, se você não está com a sua armadura,
se você não sabe como usar as suas armas, ele irá
matá-lo, roubá-lo e destruí-lo; você precisa seguir as
instruções de um soldado em guerra, para impedilo. Você precisa usar a sua armadura.
Quando eu era um garotinho, crescendo na Igreja,
os professores ficavam tentando nos ensinar um
pouquinho sobre essa armadura de Deus. Então
eles nos faziam levantar. E falavam assim: “vamos
todos colocar a armadura de Deus!” E começavam a
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comandar dizendo: “a primeira coisa a ser colocada
é o cinto da verdade”. E nós fingíamos que
estávamos colocando o cinto. Eles falavam:
“coloquem a couraça da Justiça”. E nós fingíamos
que estávamos colocando. E dessa maneira iam
falando: “agora calcem os sapatos do Evangelho”. E
diziam que dos pés vinha a paz. Continuavam:
“agora peguem o seu escudo da fé”. E como crianças,
estávamos gostando daquilo, pois fingíamos que
estávamos vestindo a nossa armadura. Falavam:
“agora você precisa de um capacete, portanto,
coloquem o capacete da salvação”. “Agora vocês
estão com a espada na outra mão, segurem a espada
do espírito”. Finalizavam dizendo: “agora partam
para a guerra e serão vitoriosos em nome de Jesus!”.
Sendo crianças com sete e oito anos, fingíamos que
estávamos com toda a armadura. Eles faziam com
que ficássemos marchando dentro da sala de aula.
Dizíamos: estamos no exército de Deus! Nós vamos
guerrear! Nós somos mais que vencedores!
E tudo isso é engraçadinho, quando se tem sete e
oito anos. Mas infelizmente, uns cristãos mais
velhos, que já são cristãos há mais de vinte anos,
ainda conservam, mais ou menos, aquela
mentalidade de criança sobre o que é a armadura de
Deus. Hoje vamos crescer um pouquinho, vamos
ensinar o nosso povo a sair dessa mentalidade
infantil e a crescer em seu homem interior, por meio
da nova natureza recebida.
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Eles estão em guerras, quer queiram ou não, e
necessitam aprender como se coloca realmente a
armadura de Deus. Precisam aprender, de fato, o
que é o escudo da fé, a usar a espada do Espírito, e
para isso, Paulo termina falando sobre a oração em
todo o tempo.
Nós temos duas armas de ataque. E todo o resto são
armas defensivas. Temos a espada do Espírito, que
é a Palavra de Deus, e a oração em todo o tempo.
A verdadeira adoração é divina em poder. É uma
arma sobrenatural contra o inimigo sobrenatural.
Quando passamos a meditar na Carta aos Efésios,
descobrimos, na verdade, que Paulo estava
ensinando durante a carta inteira sobre a armadura
de Deus. Mas ele não usou a analogia do Exército de
Deus até o capítulo seis, embora estivesse falando
sobre esse assunto em toda a carta.
Por exemplo, vamos voltar um pouquinho para
Efésios, capítulo 4. Porque nesse capítulo
específico, ele fala como deixar de lado o velho
homem e colocar para dentro o novo homem.
Agora, para esse ensino sobre a armadura, permitame usar com você uma analogia. Vamos tirar nossas
roupas de civis, pois não somos mais civis. Quando
você foi salvo, entrou em uma guerra. Agora é um
soldado quer você queira, quer não.
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A maioria dos cristãos está sendo derrotada porque
eles ainda estão usando as suas roupas de civis e
não foram ensinados sobre a armadura de Deus. E
Eles não têm ideia de como colocar essa armadura.
Por isso, quando os problemas aparecem, a melhor
escolha que sabem fazer é ligar para o pastor e ouvir
como proceder para saírem do problema. Você sabe
que isso é real. Na verdade, o que eles precisam
saber é que a cada um foi dada autoridade e poder
sobre o domínio do inimigo.
Todo cristão tem o Nome de Jesus. Todo cristão tem
a Palavra de Deus. Todo cristão tem essa armadura;
eles só precisam saber o significado de cada peça da
armadura, como colocá-las e usá-las. Estamos
numa guerra.
Deixe-me ler a passagem da forma como eu escrevi
sobre a armadura: a armadura de Deus é quando
deixamos de lado o velho homem e colocamos para
dentro o novo homem, o qual já fomos feitos em
Cristo. É quando não temos somente a teoria da
Palavra de Deus, mas sim, quando a Palavra de
Deus tem uma aplicação prática em nossa vida.
Ou seja, quando nós não apenas sabemos que
precisamos parar de mentir, mas quando, de fato,
paramos de mentir, e passamos a falar a verdade,
em amor. Não somente quando sabemos que somos
Justiça de Deus em Cristo, mas quando começamos
a viver um estilo de vida de Justiça.

A Armadura de Deus

13

Aprendemos a operar na verdadeira Graça de Deus,
que nos ensina a negar a concupiscência mundana e
a colocar a armadura de Deus. É quando
aprendemos a viver sobriamente e justificadamente,
com os princípios de Deus aqui nesse mundo,
operando em nossas vidas.
Vamos começar lendo Efésios 4:15-25: “Mas,
seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo
naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o
corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de
toda junta, segundo a justa cooperação de cada
parte, efetua o seu próprio aumento para a
edificação de si mesmo em amor. Isso, portanto,
digo e no Senhor testifico que não mais andeis
como também andam os gentios, na vaidade dos
seus próprios pensamentos, obscurecidos de
entendimento, alheios à vida de Deus por causa
da ignorância em que vivem, e da dureza do seu
coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se
entregaram a dissolução para, com avidez,
cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi
assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o
tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a
verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao
trato passado, vos despojeis do velho homem,
que se corrompe segundo as concupiscências do
engano, e vos renoveis no espírito do vosso
entendimento, e vos revistais do novo homem,
criado segundo Deus, em justiça e retidão
procedentes da verdade. Por isso, deixando a
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mentira, fale cada um a verdade com o seu
próximo, porque somos membros uns dos outros.”

Antes de continuarmos, vamos para um pequeno
ensino de como meditar na Palavra de Deus. Mais
uma vez, eu agradeço a Deus pelo pastor Dave
Roberson, que verdadeiramente nos ensinou a
meditar na Sua Palavra. Depois que o ouvi ensinar a
verdade sobre isso, confesso que essa revelação
causou um impacto tão grande na minha vida, que
chegando à casa, joguei fora nove livros meus, que
ensinavam sobre o assunto de como meditar na
Palavra de Deus.
Tenho certeza de que eles foram escritos por
pessoas que buscavam pelo bem, que amavam a
Deus, mas só havia um problema: eles estavam
todos errados! Eu peguei os nove e joguei todos fora.
Se você ainda não teve a oportunidade de ouvir
como o pastor Dave Roberson ensina sobre como
meditar na Palavra de Deus, eu recomendo
muitíssimo que você o ouça.
A primeira Lei da meditação ensina que você jamais
deverá tirar um versículo do seu contexto. Ele tem
um significado dentro de todo o cenário inspirado
por Deus. Não significa nada além disso. E antes que
eu soubesse disso, os pregadores me guiavam para
todo tipo de caminho errado, porque eles pegavam
um versículo aqui, um versículo ali e um versículo
acolá e assim, eles juntavam tudo e faziam um tipo
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de doutrina meio maluca. O pastor Dave falava:
“Jesus não ensinou assim. Jesus é o Mestre do
ensino. Ele sempre ensinava o assunto completo, da
mesma forma que o pintor faz uma pintura”.
Se você olhar para uma obra de arte do pintor
Rembrandt, saiba que aquela pintura belíssima, foi
pintada com cada pincelada pertencente ao exato
lugar naquela tela. E para entender a pintura, você
precisa deixar cada pincelada exatamente onde ela
foi colocada.
Se pegarmos uma tesoura, cortarmos fora um
pedacinho daquela pintura e mostrarmos para
alguém, claro que este indivíduo não conseguirá
entender a pintura inteira, observando somente
aquele pedacinho; aquela pincelada só faz sentido
se for colocada de volta à tela pintada. É exatamente
a mesma coisa com a Palavra de Deus.
Jesus é o Mestre do ensino; por meio da Sua Palavra
Ele está pintando a Verdade em nossos corações.
Cada versículo é como uma pincelada, e você tem
que deixá-lo inteiro dentro do contexto em que ele
foi colocado. O pastor Dave nos ensina a pedir para
o Espírito Santo nos ajudar a entender onde o
ensino começa e onde ele termina, para que
possamos estudar todo o ensinamento dentro da
imagem completa.
Essa passagem que lemos é um bom exemplo,
porque começamos a ler sobre esse assunto, no
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versículo 15 do capítulo 4, da Carta aos Efésios,
falando: “Mas, seguindo a verdade em amor”.
(Efésios 4:15)
E note como ele termina no versículo 25: “Por isso,
deixando de lado a mentira, fale cada um a
verdade”. (Efésios 4:25)
Tudo começa com falando a verdade e termina
dizendo sobre a verdade. Isso aqui é um assunto só.
Na realidade, ele já está ensinando aqui sobre
colocar a armadura de Deus, só que ainda não está
usando a mesma analogia, até chegar no capítulo 6.
Agora observe que, no versículo 15, ele diz:
“Falando a verdade em amor” (Efésios 4:15)
Nós vamos crescer. E essa é a passagem onde o
apóstolo Paulo está falando sobre amadurecimento.
Agora não estamos ensinando para as criancinhas
de sete e oito anos, da escola dominical.
Deus está nos chamando para crescermos e
amadurecermos, para nos tornarmos semelhantes
a Cristo.
Pense comigo: você consegue imaginar, nos seus
sonhos mais loucos, Jesus em algum momento
falando alguma mentira? Não! Nós não podemos.
Se vamos crescer, para nos tornarmos como Ele,
não devemos falar mentiras.
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A primeira peça da armadura a ser colocada é o
cinto da verdade. Todo o resto da armadura
descansa sobre aquele cinto, e se você não começar
por ele, você nunca conseguirá ser um soldado
totalmente equipado para a guerra; porque todas as
peças da armadura se encaixam nele. E não é
somente uma questão de colocar o cinto da verdade,
pois Paulo ensina claramente nessa passagem,
como você faz isso. Como é que você coloca o cinto
da verdade? Parando de mentir!
Observe que o apóstolo Paulo diz para deixar de
lado a mentira. “... Fale cada um a verdade com o
seu próximo” (Efésios 4:25)
Nessa passagem, vemos que bem no meio dela está
escrito assim, no versículo 17: “Eu não quero que
vocês andem como os não salvos andam. O
entendimento deles é trevas. O coração deles
ainda está cego para a verdade. Eles se entregam
a todo o tipo de impurezas”. Quando chegarmos no
capítulo 6, você descobrirá que nessa passagem
Paulo estava falando sobre a couraça da Justiça.
Portanto não é uma questão de fingir que colocará
uma couraça da Justiça. Pela Graça Dele já fomos
feitos uma nova criatura.
Nessa mesma passagem, no versículo 24, está
escrito: “e vos revistais do NOVO HOMEM, criado
segundo Deus, em justiça e retidão procedentes
da VERDADE”.
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Quando você nasceu de novo, esse novo homem foi
criado na justiça, desde o princípio, mas o que Paulo
está falando agora é que devemos trazer essa
Justiça de dentro para fora de nós, onde não somos
justos somente na teoria, pois teoria não é uma boa
palavra.
Você realmente está vestindo a Justiça. Você não
somente desistiu de contar mentira, mas começou
agora a viver uma vida de Justiça. Você não está
mais vivendo como esse povo que não é salvo. Você
não está mais envolvido com injustiça, impureza,
obscuridade. Você está se tornando um soldado, e
esse processo é um treinamento. Às vezes, é duro
para a carne deixar de lado o pecado.
O apóstolo Pedro já falou sobre isso, em sua
Primeira Epístola. Veja em 1 Pedro 4:1-2: “Ora,
tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos
também vós do mesmo pensamento; pois aquele
que sofreu na carne deixou o pecado, para que,
no tempo que vos resta na carne, já não vivais de
acordo com as paixões dos homens, mas
segundo a vontade de Deus”.
Lembro-me de que há muitos anos atrás, quando eu
finalmente parei de fumar, a minha carne disse que
iria me matar. Eu havia fumado por tantos anos, e
estava tão viciado na nicotina, que quando decidi
parar com tudo, o meu corpo começou a gritar
comigo: “como é que você se atreve a me dar nicotina
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todos esses anos, e agora, me corta assim, de vez”?
Dá-me um cigarro! Eu vou te matar! Eu vou fazer
que a sua vida seja horrível!”
E isso continuou por um bom tempo. Era como se
fosse um treinamento do exército. Por dias, foi como
se eu estivesse fazendo flexões. Eu estava no exército
e o meu corpo não gostava nem um pouco daquilo.
Mas eu finalmente venci.
Eu não era mais justo naquela área somente por
dentro; agora eu tinha também justiça do lado de
fora do meu corpo, naquela área. Eu não fumo há
muitos e muitos anos. Ocorreu a mesma coisa com o
álcool, com a pornografia, e com a ganância, pois
antes de ser salvo, a minha vida inteira girava em
torno do dinheiro e isso teve que sair também.
O meu objetivo é que você entenda com essa
passagem, que isso aqui é uma guerra de verdade. E
muitas vezes é como se você estivesse indo para o
treinamento do exército. Quando lidamos com
essas coisas na carne, devemos entender que a
mentira deverá ser a primeira a ser eliminada, visto
que a primeira peça da armadura de Deus é o cinto
da verdade.
O apóstolo Paulo fala claramente isso no versículo
25, em Efésios 4.
Como é que você coloca esse cinto? Deixando de
lado a mentira.
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A maior parte das pessoas pensa que deixaram a
mentira de lado. Mas eu vou lhe contar uma história
que demonstrará muito bem esse princípio. Para
ilustrar, o pastor Dave sempre usa uma situação
vivida por ele, quando era um jovem cristão. A vida
dele estava bem melhor, e ele não estava andando
muito em pecado.
Eu vou fazer o meu melhor para contar do jeito que
ele conta. Ele relata dessa forma: “eu não estava
mais mentindo, assim, na cara dura. Mas houve
algumas mentiras que eu contei para a minha
esposa, no início do nosso casamento, e que não
eram de fato verdade; eu nunca fiz nada para
corrigir o que ela achava que era verdade. Então,
quando a minha esposa se encontrava com outras
mulheres e comentavam sobre coisas que os
maridos fizeram, Roseli sempre dizia: “o meu Dave
nunca fez isso”.”
Elas falavam assim: “o meu esposo ficou bêbado”; e
as outras mulheres diziam: “o meu marido
também”. Mas a esposa do pastor Dave falava: “eu
sinto muito por vocês, porque o meu marido nunca
bebeu”. Ela achava que estava contando a verdade,
porque foi o que o pastor Dave contou, bem no
começo do relacionamento. E mesmo ouvindo a
esposa mentindo, ele nunca havia corrigido aquilo.
Então, a Roseli estava perpetuando a mentira
inconscientemente, e todas as vezes em que ela fazia
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isso, o pastor Dave se encolhia todo por dentro. Ele
sabia que ela estava no engano, baseada em uma
mentira que ele havia contado há muitos anos; e o
pastor Dave como todos nós, também queria
crescer em Deus. Ele queria colocar a armadura
completa, e Deus começou a lidar com ele sobre as
mentiras contadas e não desmentidas.
Ele conta que resistiu por um bom tempo, e dizia
para Deus: “eu não quero contar isso para ela,
Senhor”.
E o Senhor falava para ele: “se você quer continuar
Comigo, terá que lidar com isso. Ela ainda está
acreditando em uma mentira que você contou há
muitos anos. Você precisa falar a verdade em amor”.
“Eu já decidi que irei levá-la para um restaurante
bem chique, pois quero garantir que ela esteja de
bom humor, quando contar toda a verdade. Então a
levei para um restaurante maravilhoso!”.
Dave disse que ela poderia pedir o que quisesse do
cardápio. Ele sabia que era um bom restaurante,
porque havia uns arcos de ouro bem na porta da
frente. É claro que era no Mcdonalds, e eles estavam
lá comendo, se divertindo, enquanto ele pensava o
tempo todo que precisava encontrar um jeito de
falar para ela, embora não quisesse contar de jeito
nenhum. Mas, finalmente ele conseguiu expor toda a
verdade.
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Ele começou assim: “docinho, esposa querida! Você
se lembra de quando eu lhe contei que nunca havia
me embebedado? Bem, eu menti!”.
E a Roseli falou: “o quê?! Todos esses anos estou
contando para todo mundo que você nunca se
embebedou! E você se embebedou?”.
Sim, ele confirmou.
Ele também disse: “você se lembra de que eu lhe
contei que nunca roubei nada de ninguém?”. E a
Roseli falou: “o quê, você também roubou?”.
Sim! Eu roubei antes de me tornar um cristão!
“Você se lembra de que eu lhe disse que nunca havia
contado uma piada suja? Eu já contei piada suja
também”.
A Roseli então falou: “eu não consigo acreditar
nisso! Você me enganou por todos esses anos”!
E o Dave fala que isso o machucou tanto, que ele
resolveu voltar para casa a pé. E saiu do restaurante
e foi caminhando para casa.
Um pouquinho depois, a esposa o alcançou de
carro, emparelhou ao lado dele, dizendo: “entra no
carro, Dave!”.
Ele falou: “não! Eu não vou entrar não. Eu não posso
entrar no carro”.
Ela disse: “entra no carro!”.
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E ele entrou no carro com ela.
Então ela falou: “eu o perdoo, pois sei que precisou
de muita coragem para me contar a verdade; eu não
te menosprezo. Agora eu te admiro ainda mais do
que admirava antes, mas por favor, me prometa que
de agora em diante, você sempre me falará a
verdade”.
O pastor Dave fala que a partir daquele momento,
ele sempre lhe falou a verdade. Ele conta: “depois de
ter pago um preço tão alto para falar a verdade, eu
nunca mais vou ter que pagá-lo novamente. É
melhor falar a verdade todas as vezes e enfrentar as
consequências, do que ficar tentando viver uma vida
de mentira”.
Veja que o cinto da verdade é a primeira peça da
armadura. Se nunca aprendermos a falar a verdade,
como é que nós vamos continuar colocando o resto
da armadura?
Realmente, viver uma vida só falando a verdade em
amor, não é uma escolha muito fácil de fazer. Muitas
vezes, parece ser mais fácil falar uma mentira, mas
vamos voltar para aquela imagem de Jesus: Ele já
falou alguma vez uma mentira? Mesmo uma
mentira parcial? Mesmo o que chamamos de uma
mentirinha branca? Ele já fez isso? Ou Ele lhe
falaria a verdade?
Jesus sempre falará a verdade em amor, mesmo
que pareça bem duro e afiado na hora.
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Quando Jesus perguntou para os seus discípulos:
“quem os homens dizem que Eu Sou?”.
E alguns discípulos falaram: “alguns dizem João
Batista. E outros dizem que o Senhor é a
reencarnação do profeta Elias. E outros dizem que o
Senhor é um grande profeta”.
Então Jesus perguntou para eles: “e quem vocês
dizem que eu Sou?”. E Pedro deu a resposta correta,
dizendo: “o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus Vivo”.
E Jesus, respondendo, disse-lhe: “Bemaventurado és tu, porque não foi carne e nem
sangue que te revelou, mas meu Pai, que está nos
céus.” Mateus 16:16-17.
Mas logo depois disso, Jesus começou a falar como
Ele iria sofrer e morrer.
E o mesmo Pedro, que há alguns instantes atrás
estava recebendo revelação e conhecimento de
Deus, quando ele ouve Jesus dizendo como Ele iria
sofrer e morrer, o repreende, e fala assim: “Nunca,
Senhor! Isso nunca te acontecerá!”. (Mateus
16:22)
Agora observe o que Jesus fez, como está descrito
em Mateus 16:23: “Jesus virou-se e disse a Pedro:
"Para trás de mim, Satanás! Você é uma pedra de
tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus,
mas nas dos homens".
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Jesus literalmente deu as costas para Pedro. Ele
está dando um exemplo visual, e em seguida fala
para que todos os discípulos possam ouvir: “Fique
para trás de mim Satanás! Porque você ama as
coisas que são dos homens e não as de Deus”.
Ele falou para Pedro a verdade em amor; Ele
considerava que Pedro não era Satanás. Mas Ele
sabia que aquele pensamento tinha vindo de
Satanás.
Satanás não pode parar o plano de Deus.
Jesus não mediu as palavras. Ele não falou
nenhuma mentirinha branca. Ele não disse uma
meia verdade para poupar os sentimentos de Pedro.
Para trás de mim Satanás!
Da mesma forma, Jesus falou bem diretamente
para os fariseus e escribas.
Vamos para João capítulo 8:39-42: “Então, lhe
responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes
Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as
obras de Abraão. Mas agora procurais matarme, a mim que vos tenho falado a verdade que
ouvi de Deus; assim não procedeu Abraão. Vós
fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles:
Nós não somos bastardos; temos um pai, que é
Deus. Replicou-lhes Jesus: Se Deus fosse, de
fato, vosso pai, certamente, me havíeis de
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amar; porque eu vim de Deus e aqui estou; pois
não vim de mim mesmo, mas ele me enviou”.
Jesus estava tentando explicar quem Ele é. E se eles
dessem ouvidos a Ele, seriam salvos.
Portanto Ele começa em João 8:12: “De novo, lhes
falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo;
quem me segue não andará nas trevas; pelo
contrário, terá a luz da vida.”
Mas se você ler o capítulo inteiro, os fariseus
continuavam discutindo com Ele. E, finalmente, no
veículo 43, de João 8, Ele fala assim: “Qual a razão
por que não compreendeis a minha linguagem?”.
Vocês precisam entender quem eram os fariseus e
os escribas, com os quais Ele falava. Esses eram
aqueles que todas as pessoas buscavam como sendo
os líderes e religiosos da época.
E Jesus está falando publicamente, no templo, com
todo mundo presente. Isso não é nada escondido
dentro do armário.
Jesus fala para os fariseus e escribas, no versículo
23: “Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima; vós
sois deste mundo, eu deste mundo não sou”.
No versículo 44, Jesus está dizendo publicamente
que eles eram filhos do diabo: “Vós sois do diabo,
que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos.
Ele foi homicida desde o princípio e jamais se
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firmou na verdade, porque nele não há verdade.
Quando ele profere mentira, fala do que lhe é
próprio, porque é mentiroso e pai da mentira”.
Jesus dizia diante de todos, que eles estavam
realizando os desejos do seu pai, que era um
mentiroso e assassino desde o princípio, e que Ele
estava ali para lhes dizer a verdade, mas eles
somente acreditavam na mentira, justamente por
serem filhos do diabo. Na frente de todos Jesus
disse isso!
Não é de se estranhar que eles queriam crucificar
Jesus; mas o que Ele está buscando fazer por meio
dessa fala? Ele está tentando salvá-los.
Se vocês não acreditarem em quem Eu Sou, em
quem eu digo que sou, irão morrer nos seus
pecados.
Vocês se lembram da parábola do homem rico e
Lázaro? Aquele homem estava confiando que era
filho de Abraão, mas ele viveu em violação da
aliança, acabou no inferno e ficou surpreso por
estar lá.
E Jesus estava avisando, para esse povo religioso,
que se eles não acreditassem em quem Ele era, em
quem Ele dizia ser, iriam morrer nos seus pecados,
ainda seriam filhos do diabo e acabariam no
inferno. E isso meus amigos, é falar a verdade em
amor.
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O nosso mestre tinha o cinto da verdade; Ele não
contava nenhuma mentirinha branca; Ele não
inventava a verdade. Eu gostaria que pudéssemos
ver o amor líquido saindo dos olhos dEle, mesmo
quando falava duramente com eles.
Jesus falou a verdade em amor, mesmo que isso
significasse que eles o matariam e Ele sabia que isso
aconteceria. Eles eram realmente filhos do diabo,
acabaram mentindo contra Jesus e o assassinaram
na cruz.
Nós devemos ensinar ao nosso povo como colocar a
armadura de Deus.
Nós devemos ensiná-los que devemos deixar de lado
a mentira. Eles têm que fazer uma aliança com
Deus.
Eu falo a verdade, falo em amor, mas só falo a
verdade, e esse é um trabalho progressivo para
todos nós.
Eu não estou dizendo, que ando completamente
nisso, cem por cento do tempo usando o cinto da
verdade. Mesmo o Apostolo Paulo falou: “eu não
acredito ter chegado a esse lugar. Porque eu ainda
estou tentando chegar lá”.
Vamos fazendo isso até estarmos com Jesus, mas
podemos dizer que seremos verdadeiros soldados,
que estamos, de fato, nessa guerra e que temos de
aprender a colocar a armadura de Deus. E a
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primeira peça da armadura é o cinto da verdade.
Você coloca esse cinto quando para de mentir.
Talvez você tenha que ir desfazer suas mentiras
contadas antigamente, assim como o pastor Dave
fez, ou talvez não.
Por isso se faz necessário perguntar para o Espírito
Santo sobre isso.
O pastor Dave também contaria esse exemplo que
vou citar agora: digamos que uma pessoa ouviu essa
lição e não se arrependeu. E ficava pensando: “ah,
eu já ouvi o que o apóstolo Paulo falou em Efésios,
mas eu não acho que isso é grande coisa não. Vou
falar a verdade quando eu quiser. E quando
precisar falar uma mentira, talvez uma mentirinha,
falarei”.
Aparentemente, pode ser a melhor opção, naquele
momento, a de escolher mentir.
O pastor Dave falaria: “mais tarde, quando você
estiver no meio da guerra e o inimigo tiver atacado o
seu corpo, atacado a sua casa, nesse instante, você
tentará ser um bom soldado, mas ainda é um
mentiroso. E dirá para o diabo: eu te repreendo
diabo, em nome de Jesus! E o diabo dará risadas. E
falará: você me repreenderá quando parar de
mentir!”.
O pastor Dave diria: “até que você desista de mentir,
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ainda estará dentro da caixinha que o diabo lhe
colocou, sendo ainda um escravo da mentira”.
Talvez você esteja tentando repreender o diabo de
dentro da caixinha na qual ele o colocou.
A primeira atitude deverá ser a de deixar de lado a
mentira e colocar o cinto da verdade.
Aprenda a falar verdade em amor, e instrua o seu
rebanho, dizendo que isso faz parte do processo de
crescimento.
Eu não conheço ninguém que ande nisso
perfeitamente, mas eu aprendi que essa oração
ajuda: “Senhor coloca a tua Palavra sobre os meus
lábios se eu falar uma mentira, mesmo que seja
sem querer, seja rápido em me alertar sobre isso e
eu vou corrigi-la imediatamente”.
Desde que aprendi, eu ainda oro assim.
Eu não conheço ninguém que seja perfeito, portanto
preciso lhe dizer que o meu discurso mudou
tremendamente, durante todos esses anos.
De tudo o que eu tenho dentro de mim, dou o meu
melhor para falar a verdade em amor. Portanto,
essa é a primeira peça da armadura: o cinto da
verdade!
Vamos ajudar o nosso povo a usá-lo.

Capítulo 2
A COURAÇA DA JUSTIÇA

Em Efésios 6:14 lemos: Estai, pois, firmes,
cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da
couraça da justiça.
Justiça é um Presente Gratuito
Vamos para Romanos 5:17-19: “Se, pela ofensa de
um e por meio de um só, reinou a morte, muito
mais os que recebem a abundância da graça e o
dom da justiça reinarão em vida por meio de um
só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como, por
uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens
para condenação, assim também, por um só ato de
justiça, veio a graça sobre todos os homens para a
justificação que dá vida. Porque, como, pela
desobediência de um só homem, muitos se
tornaram pecadores, assim também, por meio da
obediência de um só, muitos se tornarão justos”.
1. Em seu primeiro nascimento, Adão transmitiu a
você uma natureza pecaminosa.
2. Dito de outra forma, Adão lhe deu a natureza de
um pecador, como um presente gratuito.
3. Nenhum pai ensina seus filhos a mentir. Mas um
dia eles começam a mentir. Por quê? Por serem
pecadores de nascimento.
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4. Todos devem entender que nascemos com a
natureza do pecado em nosso primeiro nascimento.
5. Devemos ter em mente que, em nosso novo
nascimento, Jesus nos deu a Sua própria natureza
de justiça como um presente gratuito.
6. Primeiro você foi "feito" um pecador, mas agora
você foi "feito" uma pessoa justa.
7. Você é justo em sua essência, em seu espírito
nascido de novo, o verdadeiro você.
A grande troca
Observe essa passagem em 2 Coríntios 5:21:
“Aquele que não conheceu pecado, ele o fez
pecado por nós; para que, nele, fôssemos feitos
justiça de Deus”.
1. Jesus foi o primeiro homem, desde Adão, a
nascer com a vida de Deus dentro Dele.
2. Jesus nasceu justo, tendo a “luz da vida” dentro
Dele.
3. Ele permaneceu justo. Ele foi tentado em todos os
pontos como nós, mas sem pecado.
4. Ele era o cordeiro imaculado de Deus quando o
pregaram na cruz.
5. Mas Aquele que não conheceu pecado, foi "feito"
pecado por nós, para que pudéssemos ser "feitos" a
justiça de Deus em Cristo.
6. O melhor exemplo visual está no Antigo
Testamento.
Em Êxodo 7:9-12, lemos: “Quando Faraó vos
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disser: Fazei milagres que vos acreditem, dirás a
Arão: Toma o teu bordão e lança-o diante de
Faraó; e o bordão se tornará em serpente. Então,
Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram
como o Senhor lhes ordenara; lançou Arão o seu
bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais,
e ele se tornou em serpente. Faraó, porém,
mandou vir os sábios e encantadores; e eles, os
sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as
suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um
o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes;
mas o bordão de Arão devorou os bordões deles.
Jesus, que nunca conheceu o pecado, tornou-se
pecado e engoliu o pecado do mundo em Si mesmo.
Ele, literalmente, tornou-se pecado para que
pudéssemos nos tornar justos. Ele pagou um preço
terrível para nos dar o presente de Sua própria
justiça. Não devemos desconsiderá-lo. Devemos
andar na liberdade que Ele comprou para nós.
Justiça é um presente gratuito de Deus ao
homem. Santidade é nosso presente de volta a
Deus.
Vejamos Efésios 4:22-24, que nos ensina: “No
sentido de que, quanto ao trato passado, vos
despojeis do velho homem, que se corrompe
segundo as concupiscências do engano, e vos
renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos
revistais do novo homem, criado segundo Deus, em
justiça e retidão procedentes da verdade”.
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1. Deus nunca anula o livre arbítrio do homem.
2. Pelo dom da justiça dentro de você, Ele o capacita
a viver santo.
3. É a sua escolha, se você irá se “despir do homem
velho”, ser renovado no espírito e na sua mente, e se
“vestir do novo homem”, que é justo e santo.
4. Vestir o novo homem = vestir a couraça da
justiça.
5. Já que agora você É justo, VIVA uma vida santa.
6. Santidade é o fruto da justiça.
Em relação ao cinto da verdade, Paulo nos diz em
Efésios 4:25: “Por isso, deixando a mentira, fale
cada um a verdade com o seu próximo, porque
somos membros uns dos outros”.
Você "coloca" o cinto da verdade quando para de
mentir e passa a falar somente a verdade.
A respeito da couraça da justiça, disse Paulo em
Efésios 4:28: “Aquele que furtava não furte mais;
antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o
que é bom, para que tenha com que acudir ao
necessitado”.
Portanto, pare de roubar e arrume um emprego
honesto! Esse é um bom exemplo de como vestir a
couraça da justiça.
Claro, roubar é apenas uma manifestação do
pecado. Todas as obras profanas da carne são
injustas. Paulo dá uma lista muito mais detalhada
em sua Carta à igreja na Galácia.
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Devemos nos despedir de todas as obras da carne,
pois são injustiça.
Em Gálatas 5:19-21, lemos: “Ora, as obras da carne
são conhecidas e são: prostituição, impureza,
lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias,
ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções,
invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes
a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já,
outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de
Deus os que tais coisas praticam”.
Observe a última parte... aqueles que fazem tais
coisas NÃO herdarão o reino de Deus.
Infelizmente, existem muitos falsos pastores e
mestres nos púlpitos de hoje, que ensinam que você
pode continuar a viver em tais pecados, e ainda ir
para o céu. Você não pode!
1. Deus nunca anula o livre arbítrio de um homem.
2. Com o dom gratuito da justiça, Ele nos capacitou
para vivermos de forma santa.
3. Esta é a verdadeira Graça de Deus: Ele nos
capacitou a viver acima do pecado.
Veja Tito 2:11-12: “Porquanto a graça de Deus se
manifestou salvadora a todos os homens,
educando-nos para que, renegadas a impiedade e
as paixões mundanas, vivamos, no presente
século, sensata, justa e piedosamente.”
O Senhor nos libertou. Ele nos capacitou com o dom
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gratuito da justiça, no homem interior. Agora, a
questão é: nós O amamos o suficiente para nos
livrarmos do velho e nos revestirmos do novo?
Muitas pessoas pensam que viver na santidade é
opcional. Mas se não pararmos de cometer
iniquidade, Jesus diz que nos recusará no dia do
julgamento.
Observe a fala de Jesus em Mateus 7:21-23: “Nem
todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino
dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai,
que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizerme: Senhor, Senhor! Porventura, não temos nós
profetizado em teu nome, e em teu nome não
expelimos demônios, e em teu nome não fizemos
muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente:
nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que
praticais a iniquidade”.
Como você sabe se está usando a couraça da
justiça? VOCÊ PARA DE PECAR! Você permite
que o poder da justiça de Cristo, dentro de você,
impeça a sua carne de pecar.
O apóstolo João foi bem claro quando disse em 1
João 3:7: “Filhinhos, não vos deixeis enganar
por ninguém; aquele que pratica a justiça é
justo, assim como ele é justo”.
NÃO DEIXE NENHUM HOMEM ENGANÁ-LO!
Aquele que PRATICA a justiça, é justo; não aqueles
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que continuam vivendo em pecado e "dizem" que são
justos. Esses são os que Jesus rejeitará no dia do
julgamento. Há muito engano sendo ensinado nos
púlpitos hoje. Muitos ensinam uma falsa
mensagem da Graça, que diz que os cristãos
podem continuar vivendo em pecado, e que a
Graça de Deus os cobrirá de qualquer maneira.
ISSO NÃO É O QUE JESUS DISSE.
Observe a fala de Jesus em João 8:12: “De novo,
lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo;
quem me segue não andará nas trevas; pelo
contrário, terá a luz da vida”.
Agora em João 8:31-32: “Disse, pois, Jesus aos
judeus que haviam crido nele: Se vós
permanecerdes na minha palavra, sois
verdadeiramente meus discípulos; e conhecereis a
verdade, e a verdade vos libertará”.
João 8:36: “Se, pois, o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres”.
A verdade é que o FILHO o libertou do PECADO. Ele
lhe deu a Sua própria natureza justa, como um
presente gratuito. A Sua Graça nos capacita a negar
a maldade e as luxúrias do mundo, para que
possamos viver com sobriedade, justiça e santidade
neste mundo atual.
Uma Pessoa viva (Jesus) assim vestiu a couraça da
justiça.
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Então, isso significa que apenas pessoas perfeitas
entram no céu? Não! Deus não exige que andemos
em perfeição. Mas Ele requer os nossos melhores
esforços, para mostrarmos respeito pelo sofrimento
de Seu Filho para nos libertar. Ele pretende que
"andemos na luz", e façamos o nosso melhor para
obedecer a tudo o que Jesus disse. Se fizermos isso,
o Sangue de Jesus continuará a nos limpar de todo
pecado.
Em 1 João 1:7, está escrito: “Se, porém, andarmos
na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão
uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho,
nos purifica de todo pecado”.
Leve a sério o tratamento do pecado em sua vida.
Descarte o Velho e vista o Novo. Você é capaz de
fazer isso, por causa do dom gratuito da justiça, que
Cristo pagou; um preço terrível foi pago para que
você pudesse obter essa couraça. O Filho o libertou!
Agora caminhe nessa liberdade.

Capítulo 3
PÉS CALÇADOS COM O EVANGELHO DA PAZ

Vamos ler novamente Efésios 6:10-18: “Quanto ao
mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu
poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para poderdes ficar firmes contra as ciladas do
diabo; porque a nossa luta não é contra o sangue e
a carne, e sim contra os principados e potestades,
contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal, nas regiões
celestes. Portanto, tomai toda a armadura de
Deus, para que possais resistir no dia mau e,
depois de terdes vencido tudo, permanecer
inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com
a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça.
Calçai os pés com a preparação do evangelho da
paz; embraçando sempre o escudo da fé, com o
qual podereis apagar todos os dardos inflamados
do Maligno. Tomai também o capacete da
salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de
Deus; com toda oração e súplica, orando em todo
tempo no Espírito e para isto vigiando com toda
perseverança e súplica por todos os santos.”
É nesse versículo de Efésios 6:15, que o apóstolo
Paulo diz: “Calçai os pés com a preparação do
evangelho da paz”.
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É verdade que o evangelho de Jesus Cristo são as
boas novas do que Jesus Cristo fez, promovendo a
paz entre Deus e o homem, por meio do sacrifício de
Si mesmo, como Cordeiro de Deus.
Podemos ler nas passagens bíblicas da Carta aos
Romanos abaixo o seguinte: Romanos 4:25: “O
qual foi entregue por causa das nossas
transgressões e ressuscitou por causa da
nossa justificação”.
Romanos 5:1: “Justificados, pois, mediante a fé,
temos paz com Deus por meio de nosso Senhor
Jesus Cristo”.
A paz com Deus faz parte do Evangelho que
pregamos. Se você crê em Jesus Cristo como seu
Senhor e Salvador, você terá paz com Deus. Essa é a
mensagem, mas não é a peça da armadura de que o
apóstolo Paulo está falando.
Observe a palavra "preparação" em Efésios 6:15. A
palavra grega, traduzida como "preparação" naquele
versículo, significa "estar pronto".
Todo soldado sabe que encontrará a resistência do
inimigo. Sem o treinamento e a preparação
adequados, a tendência natural humana é a de se
render ou fugir.
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O que devemos ter para estarmos preparados para a
batalha? Para estarmos prontos para enfrentar o
inimigo quando ele atacar? Paulo disse que era a
"paz".
Isso é mais do que simplesmente saber que há paz
entre você e Deus. Esta é uma paz que ultrapassa o
entendimento natural. É sobrenatural, assim como
toda a armadura de Deus.
Como você colocou o cinto da verdade? Quando
parou de mentir e passou a falar unicamente a
verdade.
Como você vestiu a couraça da justiça? Quando
parou de pecar e passou a viver uma vida santa.
Como você coloca paz em seus pés, como se fossem
os seus sapatos? Quando aprende a andar sempre
em paz, nunca se preocupando com nada, não
importando quais sejam as circunstâncias ao seu
redor.
O mundo nunca entenderá a paz em que nós,
cristãos, caminhamos. Não é uma paz natural da
maneira como o mundo a entende.
Jesus disse em João 14:27: “Deixo-vos a paz, a
minha paz vos dou; não vo-la dou como a dá o
mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se
atemorize”.
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O mundo só conhece a paz quando todas as
circunstâncias são favoráveis. Mas Jesus estava
dormindo em um travesseiro, enquanto a
tempestade se alastrava contra o barco, e os
discípulos pensaram que todos iriam se afogar.
Os discípulos só conheciam o tipo de paz do mundo.
Mas Jesus conhecia o tipo de paz de Deus. Ele sabia
que o Deus Pai estava com Ele, e que eles chegariam
em segurança, do outro lado do mar. Os discípulos
estavam confiando em suas circunstâncias para a
paz. Jesus confiava no cuidado de seu Pai pela paz.
O apóstolo Paulo nos deu instruções detalhadas de
como fazer isso. Veja Filipenses 4:6-7: “Não andeis
ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam
conhecidas, diante de Deus, as vossas petições,
pela oração e pela súplica, com ações de graças. E
a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará o vosso coração e a vossa mente em
Cristo Jesus”.
Essa paz ultrapassa todo entendimento. O homem
natural nunca poderá conhecer esse tipo de paz.
Essa paz é necessária para continuarmos
marchando para a frente, durante a guerra, quando
o inferno o está assolando.
Essa paz mantém o seu coração e a sua mente, por
meio de Cristo Jesus, o seu Senhor. Observe que
Paulo disse para não se preocupar, e orar sobre
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todas as coisas, ao invés de se inquietar. A
preocupação não tem poder de mudar as coisas. A
oração muda as coisas, porque o Senhor é o seu
AJUDANTE!
Em Hebreus 13:6, lemos: “Assim, afirmemos
confiantemente: O Senhor é o meu auxílio, não
temerei; que me poderá fazer o homem?”.
Paulo continua a dar instruções sobre como andar
sempre em paz. Vejamos:
Filipenses 4:8-9: “Finalmente, irmãos, tudo o que
for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for
correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável
tudo o que for de boa fama, se houver algo de
excelente ou digno de louvor, pensem nessas
coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam,
ouviram e viram em mim, ponham-no em prática.
E o Deus da paz estará com vocês”.
Observe a última parte do versículo: Se você fizer
essas coisas, o Deus da paz estará com você.
Sempre gosto de fazer a pergunta: E se você não fizer
essas coisas? Então a resposta é: o Deus da paz não
estará com você. Você terá tirado os sapatos da paz,
fugirá como um covarde e desistirá. Sendo assim, é
de vital importância que aprendamos a fazer o que
Paulo nos diz nesta passagem bíblica. Poucos
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fazem, e poucos realmente andam no tipo da paz de
Deus, como Jesus, que dormia no barco no meio da
tempestade.
PENSE NESTAS COISAS! Que coisas? Naquilo que
é verdadeiro, honesto, justo, puro, adorável, de bom
relatório, de virtude, de louvor!
Você sabe que o jornal diário costuma ser o oposto
de todas essas coisas, certo? Onde você encontra
todas essas coisas? NA PALAVRA DE DEUS!
Você deve estar cem vezes mais cheio da Palavra de
Deus, do que das notícias diárias.
Smith Wigglesworth era conhecido como o apóstolo
da fé, em sua geração. Todos os tipos de doenças
foram curadas em seu Ministério. Várias pessoas
foram ressuscitadas, incluindo sua própria esposa
Polly. Certa vez, um jovem ministro foi visitar a casa
do famoso Smith Wigglesworth. Ele vestiu seu
melhor terno, tinha um guarda-chuva com ele e um
jornal debaixo do braço. Quando bateu à porta,
Smith Wigglesworth respondeu e disse: "você pode
entrar, mas terá que deixar o jornal do lado de fora.
Só a verdade é permitida em minha casa, e esse
jornal está cheio de mentiras."
Smith aprendeu o segredo da PAZ. Ele sabia
concentrar-se nas coisas sobre as quais Paulo havia
falado na Palavra de Deus.
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Pense na própria vida de Paulo, e em quantas
circunstâncias adversas ele precisou encarar.
Vamos ver isso em 2 Coríntios 11:23-27: “São
ministros de Cristo? (Falo como fora de mim.) Eu
ainda mais: em trabalhos, muito mais; muito mais
em prisões; em açoites, sem medida; em perigos
de morte, muitas vezes. Cinco vezes recebi dos
judeus uma quarentena de açoites menos um; fui
três vezes fustigado com varas; uma vez,
apedrejado; em naufrágio, três vezes; uma noite e
um dia passei na voragem do mar; em jornadas,
muitas vezes; em perigos de rios, em perigos de
salteadores, em perigos entre patrícios, em
perigos entre gentios, em perigos na cidade, em
perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos
entre falsos irmãos; em trabalhos e fadigas, em
vigílias, muitas vezes; em fome e sede, em jejuns,
muitas vezes; em frio e nudez”.
Paulo foi um bom soldado de Jesus Cristo. Basta
olhar para todas as circunstâncias terríveis que ele
enfrentou. No entanto, ele nunca se rendeu. Nunca
se tornou covarde e fugiu. Havia uma agitação
tremenda do lado de fora de Paulo, mas havia uma
paz sobrenatural dentro dele, que mantinha seus
pés avançando: mais um passo, mais um passo,
mais um passo.
Quando você está em paz, independentemente das
circunstâncias, você nunca recuará. Sempre estará
avançando, progredindo para o Reino de Deus.
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Aprendamos a calçar os pés com a preparação do
evangelho da paz. Tenhamos a paz sobrenatural de
Cristo, que somente Ele nos dá, não como o mundo
dá.

Capítulo 4
O ESCUDO DA FÉ

Vamos ler Efésios 6:16: “tomando sobretudo o
escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os
dardos inflamados do maligno”.
O escudo é uma arma de defesa. Mais adiante nesta
série, falaremos sobre a Espada do Espírito, que é a
sua arma de ataque. Você deve aprender a diferença
entre os dois. A espada é o que você usa quando está
atacando o inimigo, para conquistar o terreno que
ele está ocupando. Um escudo, por sua vez, é o que
você usa quando o inimigo o está atacando. Observe
que Paulo usa a analogia das flechas em chamas.
Pense na imagem do inimigo atacando-o. Jesus
disse que o inimigo vem para roubar, matar e
destruir. Ele está atirando flechas em chamas na
sua direção. Qualquer que seja esse escudo da fé, ele
não apenas apaga a chama das flechas, mas também
impede que a flecha penetre em sua armadura.
"Sobretudo" significa que este escudo protege todas
as outras peças da armadura. Sem ele, a flecha pode
atingir o seu cinto da verdade e fazer com que você
comece a mentir novamente. Se aquele dardo
flamejante atingir a sua couraça de justiça, poderá
fazê-lo cair em pecado e assim, retroceder. Se uma
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dessas flechas flamejantes atingir as suas sandálias
da paz, isso poderá fazer com que você comece a se
preocupar novamente, no lugar de permanecer na
paz de Deus.
O melhor ensino que temos na Bíblia, sobre o
escudo da fé, é quando Jesus foi tentado pelo diabo
no deserto. Jesus estava sendo atacado pelo diabo.
Lemos sobre três flechas flamejantes, que foram
disparadas contra Jesus. Jesus sabia como usar o
escudo da fé para deter todas as flechas em chamas.
Lemos em Mateus 4:1-11: “A seguir, foi Jesus levado
pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo
diabo. E, depois de jejuar quarenta dias e quarenta
noites, teve fome. Então, o tentador, aproximandose, lhe disse: Se és Filho de Deus, manda que estas
pedras se transformem em pães. Jesus, porém,
respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o
homem, mas de toda palavra que procede da
boca de Deus. Então, o diabo o levou à Cidade
Santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe
disse: Se és Filho de Deus, atira-te abaixo, porque
está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito
que te guardem; e Eles te susterão nas suas mãos,
para não tropeçares nalguma pedra. Respondeulhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o
Senhor, teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um
monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do
mundo e a glória deles e lhe disse: Tudo isto te darei
se, prostrado, me adorares. Então, Jesus lhe
ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito:
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Ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a ele darás
culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram
anjos e o serviram”.

No texto acima, você observou como foi que Jesus
usou o escudo da fé para parar todas as flechas em
chamas? Ele FALOU A PALAVRA: “Está escrito, está
escrito, está escrito!” Em todas as tentações, o diabo
estava tentando fazer com que Jesus fizesse algo
contrário ao que Deus já havia dito.
Jesus fez o que o primeiro Adão deveria ter feito,
quando foi tentado.
Vamos para Gêneses 2:16-17: “E o Senhor Deus lhe
deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás
livremente, mas da árvore do conhecimento do
bem e do mal não comerás; porque, no dia em que
dela comeres, certamente morrerás”.
Então vem o diabo, em forma de cobra, para tentar a
Eva. O diabo enganou a Eva dizendo que ela não
morreria. Deus havia dito que morreria. Veja
Gêneses 3:4: “Então, a serpente disse à mulher: É
certo que não morrereis”.
Eva, finalmente, cedeu ao engano e comeu do fruto
da árvore proibida. Observe que Adão estava com
ela quando ela comeu e então ela ofereceu a fruta a
ele. Em Gêneses 3:6, observamos isso acontecendo:
“Vendo a mulher que a árvore era boa para se
comer, agradável aos olhos e árvore desejável
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para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e
comeu e deu também ao marido, e ele comeu”.
Adão poderia ter tomado outra decisão. Ele sabia o
que Deus havia dito. E se ele tivesse feito a mesma
coisa que Jesus? Adão não pôde dizer "está escrito",
porque nada havia sido escrito ainda. Mas ele sabia
muito bem o que Deus já havia falado. Adão deveria
ter falado: "Deus me ordenou que não comesse do
fruto da árvore proibida e NÃO comerei dele." O
plano do diabo teria sido derrotado e toda espécie
do homem não teria caído em pecado e corrupção.
Jesus fez o que o primeiro Adão deveria ter feito.
Jesus não iria desobedecer a nada do que Deus já
havia falado. A Palavra de Deus é o seu escudo de
fé. Existem três partes que compõem o escudo da fé,
para impedir todos os ataques do inimigo, que são:
1. Você deve conhecer a Palavra de Deus antes da
batalha.
2. Você NÃO deve ficar em silêncio diante do ataque.
FALE a Palavra de Deus.
3. Você deve obedecer ao que Deus já disse.
1Conheça a Palavra de Deus
A maioria dos cristãos não sabe o que Deus diz em
Sua Palavra. A maioria somente abre a Bíblia
quando está nas reuniões da igreja. A grande
maioria não estuda a Bíblia por conta própria.
Quando eles são atacados pelo inimigo, não podem
FALAR a Palavra de Deus, porque não sabem o que a
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Palavra de Deus diz, infelizmente. Em João 3:16,
podemos ler: “Porque Deus amou ao mundo de
tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para
que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a
vida eterna”. Pessoalmente, acredito que o
versículo mais importante de toda a Bíblia, seja
aquele escrito em Mateus 4:4, no qual Jesus
respondeu para Satanás: “Está escrito: Não só de
pão viverá o homem, mas de toda palavra que
procede da boca de Deus”.
Como as pessoas podem viver pela Palavra de Deus
quando elas não sabem o que Ele disse? Quando um
soldado já está em batalha, não é o momento
adequado para que ele vá para o treinamento. Não é
hora de descobrir onde estão as balas. Não é hora de
aprender a carregá-las no rifle. Não! Um soldado
deve estar pronto, ANTES DA BATALHA.
Para o cristão, isso significa que você precisa estar
cheio da Palavra de Deus, antes que as flechas
flamejantes sejam disparadas contra você.
DEVEMOS VIVER POR CADA PALAVRA QUE
DEUS FALA!
Observe que Jesus não disse algo como: "espere
aqui, diabo. Vou estudar a Palavra de Deus para
descobrir o que Ele disse. Agora, não atire mais
flechas em mim e estarei de volta em mais ou menos
uma semana, e, então, saberei o que lhe dizer.”
Todos nós sabemos que isso não funcionaria. Sem
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saber o que Deus disse, VOCÊ NÃO TEM O
ESCUDO DA FÉ. E é por isso que vemos tanta
derrota no corpo de Cristo. A maioria deles é
bastante indefesa na hora de travar as batalhas, pois
não conhecem a Palavra escrita de Deus.
2Não fique em silêncio
Você notou que Adão estava com Eva durante todo o
tempo? Diz que seu marido estava COM ELA.
Mesmo quando ela entregou a fruta para ele comer,
ADÃO PERMANECEU EM SILÊNCIO. Jesus não
ficou em silêncio enquanto estava sendo atacado
pelo diabo. Ele abriu a boca e FALOU em voz alta a
Palavra de Deus. Você ativa o escudo da fé COM SUA
BOCA. Faça como Jesus fez. Fale a Palavra de Deus
em voz alta quando estiver sob a ofensiva do
inimigo. Durante esses momentos de ataque, minha
esposa Sue e eu, ficamos por horas, às vezes por
dias, ou até mesmo por semanas, falando em voz
alta a Palavra de Deus, até enxergar a vitória.
3Obedeça a Palavra de Deus
Não é suficiente apenas conhecer e falar a Palavra de
Deus. Você também deve obedecê-la, ao invés de
fazer o que o diabo está querendo que você faça.
Note que:
1. Jesus não transformou pedras em pão.
2. Jesus não saltou do templo.
3. Jesus não se curvou para adorar o diabo.
Jesus estava vivendo de acordo com o que Deus
disse. Ele disse o que Deus havia falado e fez o que
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Deus tinha ensinado. É assim que você usa o escudo
da fé.
Fala de Deus para os dias de hoje
Há outro aspecto do uso do escudo da fé que
devemos discutir. Na maioria das vezes, você o usa
conhecendo, falando e obedecendo à Palavra de
Deus escrita. Mas também há momentos em que se
faz necessário obedecer ao que Deus fala
intimamente com você. Ele não apenas "falou"; Deus
ainda fala hoje. Veja Hebreus 12:25: “Tende cuidado,
não recuseis ao que fala. Pois, se não escaparam
aqueles que recusaram ouvir quem, divinamente, os
advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos
desviamos daquele que dos céus nos adverte”.
Conforme amadurece em sua caminhada cristã,
haverá momentos em que você mesmo ouvirá o
Senhor. Ele é o Bom Pastor, e ainda hoje, fala com
Suas ovelhas. Quero dar-lhe um exemplo, de como
Jesus falou comigo no início do meu ministério. Na
época, a maioria dos pastores estava vendendo os
seus livros, fitas cassete e os CDs que continham as
suas mensagens. Não tenho problemas com os
pastores fazendo isso, porque custa dinheiro
produzir e enviar pelo correio todo esse material. Eu
esperava fazer a mesma coisa, quando Ele me
chamou para o ministério de tempo integral. Mas
aqui está o que "Aquele que fala do céu" me disse
pessoalmente: "Distribua os seus materiais,
gratuitamente, a todos aqueles que o pedirem.
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Você pagará pela postagem. Não incluirá um
envelope de devolução para as ofertas. Nunca
deixará outro ser humano saber de qualquer
necessidade que você tenha. Eu sou a Sua Fonte
Inesgotável. Se você obedecer a essas instruções,
falarei ao coração das pessoas que escolhi para
que elas apoiem tanto a você, quanto às
necessidades do seu ministério."
Nunca havia ouvido falar de NENHUM ministério
operando dessa forma. Naquela época, quase não
tínhamos dinheiro. Mal sabíamos de onde viria a
nossa próxima refeição. Parecia impossível, mas
sabíamos o que Deus havia dito e escolhemos
VIVER pelas palavras ouvidas dEle.
Muitas vezes, éramos atacados e as finanças ficavam
muito ruins. Nesses momentos, ficávamos tentados
a desobedecer ao que Deus nos havia dito. Aprendi o
valor de se escrever o que Deus diz, pois sempre
quando a tentação vier, você poderá dizer como
Jesus: "está escrito! Sei o que Deus me disse.
Obedecerei a cada palavra que saiu de Sua boca.
Afaste-se de mim, Satanás. Eu adoro ao Senhor,
meu Deus, e só a Ele eu servirei. "
Portanto, saiba o que Deus diz. Fale o que Ele disse.
Obedeça ao que Deus lhe falou. É assim que você
usa o escudo da fé. Isso irá parar todos os ataques
do inimigo, e todas as flechas em chamas.

Capítulo 5
O CAPACETE DA SALVAÇÃO

“Tomai também o capacete da salvação e a
espada do Espírito, que é a palavra de Deus.”
(Efésios 6:17).
Ouvi um velho pregador, anos atrás, dando uma das
melhores definições do capacete da salvação que já
escutara. Ele disse: "Em algum momento, você terá
que começar a pensar como uma pessoa nascida
de novo”.
O capacete protege a mente. A BATALHA ESTÁ NA
MENTE. É aí que se encontram todas as amarras do
pensamento errado; que estão todas as emoções
dominantes. E quais são algumas das flechas em
chamas que o inimigo atira em nossa mente?
Geralmente, as flechas inflamadas são: dúvida,
medo, falsa doutrina, raciocínio natural em vez de
conhecimento de revelação.
No início deste mesmo capítulo, Paulo disse àquele
grupo, que eles não deveriam pensar como pessoas
não salvas; não deveriam pensar do mesmo modo
que as pessoas do mundo pensam. “Isto, portanto,
digo e no Senhor testifico que não mais andeis
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como também andam os gentios, na vaidade dos
seus próprios pensamentos”. Efésios 4:17
A palavra grega traduzida por "vaidade", nesse
versículo, significa depravado, perverso,
desprovido da verdade. O resultado final, de uma
mente como essa, é que você continuará vivendo em
pecado como o mundo, assim como Paulo disse nos
próximos dois versículos: “Obscurecidos de
entendimento, alheios à vida de Deus por causa da
ignorância em que vivem, pela dureza do seu
coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se
entregaram à dissolução para, com avidez,
cometerem toda sorte de impureza.” Efésios 4:19
Esse tipo de pensamento é o oposto do tipo de mente
que Paulo diz que devemos ter, em Romanos 12:2:
“E não vos conformeis com este século, mas
transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus.”
Uma mente renovada é aquela que tem o capacete da
salvação. Você é uma pessoa salva e sabe disso. Você
sabe que é um filho (a) de Deus. Você foi libertado do
poder do pecado, e tem consciência disso. Você não
anda mais da mesma maneira que as pessoas do
mundo, porque não é mais um filho (a) do mundo.
Você é filho (a) de Deus.
A mente renovada não pode ser movida pelas
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flechas flamejantes da dúvida, do medo, da falsa
doutrina e do pensamento mundano.
DÚVIDA
“Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos
digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não
somente fareis o que foi feito à figueira, mas até
mesmo, se a este monte disserdes: Ergue-te e
lança-te no mar, tal sucederá; e tudo quanto
pedirdes em oração, crendo, recebereis.” Mateus
21: 21-22
Portanto, tenha fé e não duvide. A dúvida é o oposto
do acreditar. Você não pode ter fé e duvidar ao
mesmo tempo. Ou você acredita ou duvida. A pessoa
com o capacete da salvação não duvida. Ele sabe a
verdade. Sua mente está formada pela Verdade do
Evangelho de Jesus Cristo!
MEDO
“Porque Deus não nos tem dado espírito de
covardia, mas de poder, de amor e de moderação”.
2 Timóteo 1:7
“No amor não existe medo; antes, o perfeito amor
lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento;
logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no
amor.” 1 Joãi 4: 18
Destemido, ousado, feroz na batalha contra a
maldade espiritual; essas palavras descrevem uma
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pessoa que usa o capacete da salvação. Ela não tem
medo de sair para a batalha. Ela sabe que é amada
por Deus e não tem medo do inimigo. O poder do
medo é o "próprio medo". O Amor Perfeito inibe o
medo.
FALSA DOUTRINA
“E toda altivez que se levante contra o
conhecimento de Deus, e levando cativo todo
pensamento à obediência de Cristo”. 2 Coríntios
10:5
Uma pessoa com o capacete da salvação pensa como
Jesus pensa. Qual foi a sua atitude (o seu estado de
espírito), todas as vezes em que foi tentado a pecar?
Jesus sabia que tinha poder sobre o pecado, então
se recusou a fazê-lo. O que Ele fez quando veio a
doença? Ele curou. E quando encontrou os
possuídos pelo demônio? Ele os libertou. A
mentalidade de Jesus foi resumida na oração do
Senhor: “Pai, venha o teu reino, seja feita a tua
vontade na terra como no céu.”
Veja o que Jesus disse que nós, crentes, devemos
fazer: “Estes sinais hão de acompanhar aqueles
que creem: em meu nome, expelirão demônios;
falarão novas línguas; pegarão em serpentes; e, se
alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará
mal; se impuserem as mãos sobre enfermos, eles
ficarão curados”. Marcos 16: 17-18
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O nome grego Jesus é o mesmo que o hebraico
Josué. O livro de Josué, no Antigo Testamento, é um
tipo e sombra de como devemos possuir a Terra
Prometida; a Vida Abundante que Jesus disse
pertencer a nós. Que atitude Israel precisava ter em
todas as batalhas? VITÓRIA! SALVAÇÃO!
COMO VOCÊ COLOCA O CAPACETE DA
SALVAÇÃO?
A chave é a mente renovada, assim como lemos em
Romanos 12:2. Mas como uma pessoa renova a sua
mente? Novamente, o livro de Josué, no Antigo
Testamento, é um bom exemplo de sombra para
nós. Vejamos algumas das instruções que Deus deu
a Josué: “Não cesses de falar deste Livro da Lei;
antes, medita nele dia e noite, para que tenhas
cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está
escrito; então, farás prosperar o teu caminho e
serás bem-sucedido”. Josué 1: 8
Nos dias de Josué, tudo o que eles tinham era a Lei.
Agora temos toda a Palavra de Deus, a Bíblia! Jesus
resumiu essas instruções a Josué, com ainda
menos palavras, quando disse em Mateus 4:4:
“Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de
pão viverá o homem, mas de toda palavra que
procede da boca de Deus”.
Devemos meditar na Palavra de Deus “dia e noite”.
Poucas pessoas fazem isso. Na América, é raro o
cristão que abre a sua Bíblia todos os dias. Não há
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muitos que leem a Palavra diariamente, que pensam
nela o tempo todo e a mantém em suas bocas, para
que tenham o cuidado de nunca falar nada contrário
ao que a Palavra de Deus diz. Poucos cristãos têm
uma mente renovada como Paulo descreve em
Romanos 12:2.
Olhe a descrição do que acontece a uma pessoa que
aprende a meditar na Palavra de Deus dia e noite,
registrada no Salmos 1:1-3: “Bem-aventurado o
homem que não anda no conselho dos ímpios, não
se detém no caminho dos pecadores, nem se
assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu
prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita
de dia e de noite. Ele é como árvore plantada
junto a corrente de águas, que, no devido
tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não
murcha; e tudo quanto ele faz será bemsucedido”.
Este homem não aceita o conselho dos ímpios do
mundo. Não recebe conselhos de pecadores ou
daqueles que desprezam a Palavra de Deus. Ele
escolheu viver a sua vida de acordo com cada
Palavra que saiu da boca de Deus. Ama a Sua
Palavra e escolheu meditar nela, dia e noite.
A Palavra de Deus enche a sua mente com a Verdade
e, como Josué, ele nunca fala contra a Palavra de
Deus.
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Então, essa pessoa descrita no Salmo 1, tem dentro
de si, uma fonte além desse mundo natural, pois a
sua vida NÃO depende das circunstâncias
apresentadas ao seu redor. A sua vida será frutífera,
e tudo o que ela fizer prosperará. Isso é quase
idêntico ao que Deus prometeu a Josué quando
disse: "... então farás prosperar o teu caminho e
terás bom êxito". Js 1: 8
Jesus é a Palavra de Deus feita carne. Ele é o nosso
Salvador e o nosso Senhor; nos trouxe o Evangelho
da Salvação e deseja que vivamos nossas vidas
plenamente, por meio das Palavras que Ele falou.
Veja como a promessa é semelhante, para aqueles
que fizerem das palavras de Jesus, que é a
PALAVRA DE DEUS, o FUNDAMENTO da sua vida,
como está escrito em Lucas 6:46-49: “Por que me
chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos
mando? Todo aquele que vem a mim, e ouve as
minhas palavras, e as pratica, eu vos mostrarei a
quem é semelhante. É semelhante a um homem
que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda
vala e lançou o alicerce sobre a rocha; e, vindo a
enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não
a pôde abalar, por ter sido bem-construída. Mas o
que ouve e não pratica é semelhante a um homem
que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces,
e, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou; e
aconteceu que foi grande a ruína daquela casa.”
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Vamos fazer um pequeno teste, usando versículos
de Romanos 12, para vermos se realmente a nossa
mente está sendo renovada pela Palavra:
1Romanos 12: 9: “não finja amar as pessoas”.
Realmente estou amando o meu semelhante? Estou
odiando o mau e amando o bem?
2Romanos 12:10: “tenha afeto verdadeiro
pelas pessoas”. Estou colocando os interesses das
outras pessoas antes dos meus?
3Romanos 12:11: “não seja preguiçoso.
Trabalhe duro para servir a Jesus. Dê a Ele o seu
melhor diariamente”. Será que estou procedendo
assim?
4Romanos 12:12: “mantenha a esperança viva.
Seja alegre e firme nas dificuldades. Continue
orando”. Tenho me comportado assim?
5Romanos 12:13: “sempre ajude os outros que
estão em necessidade. Sempre mostre
hospitalidade”. Tenho feito dessa maneira?
6Romanos 12:14: “abençoe aqueles que te
perseguem. Não os amaldiçoe. Ore para que Deus os
abençoe”. Essas têm sido as minhas escolhas?
7Romanos 12:15: “seja sensível aos outros.
Alegre-se com os felizes e chore com os tristes”. É
dessa maneira que procedo?
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8Romanos 12:16: “viva em harmonia com os
outros. Seja amigo dos pobres. Não seja
pretensioso”. Sou assim?
9Romanos 12:17: “nunca retribua mal com
mal. Seja sempre honrado”. Tenho feito dessa
maneira?
10- Romanos 12:18: “faça tudo o que puder para
viver em paz com todos”. Isso é verdadeiro em meu
dia a dia?
11- Romanos 12:19: “nunca se vingue. Deixe isso
para Deus. É dele a justiça”. (Ele se vingou contra
Saulo de Tarso pela morte de Estevão, fazendo com
que fosse salvo.) Tenho colocado tudo nas mãos de
Deus?
12- Romanos 12:20: “se o seu inimigo estiver com
fome, alimente-o. Se ele estiver com sede, dê-lhe de
beber. Isso irá deixá-los com vergonha e terão a
chance de se arrependerem diante de Deus”. É
assim que faço?
13- Romanos 12:21: “nunca deixe o mal vencer
você. Vença o mal fazendo o bem”. Tenho praticado
a Palavra diante das circunstâncias, mortificando a
minha carne?
Essa passagem da Escritura, é uma boa descrição
de uma pessoa que usa o capacete da salvação. Sua
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mente foi renovada para pensar como a de Jesus
Cristo. As flechas flamejantes do inimigo não têm
efeito sobre ela, que não se desviará da mente de
Cristo. Aleluia!

Capítulo 6
A ESPADA DO ESPÍRITO
PARTE 1
Efésios 6:17 diz: “Tomai também o capacete da
salvação e a espada do Espírito, que é a palavra
de Deus”.
Até chegarmos a este ponto do ensinamento, todas
as partes da armadura que Paulo mencionou eram
armas defensivas. Elas foram projetadas para nos
proteger das flechas em chamas, que o inimigo atira
contra nós. Entretanto, Paulo agora está falando
sobre quando nós, os crentes, iremos adiante para
vencer em Nome de Jesus. Portanto, você usa a
espada do Espírito quando está avançando,
prosseguindo contra o inimigo, para libertar os
cativos.
Antes de continuarmos com as armas ofensivas de
Deus, vamos primeiro fazer uma rápida revisão da
armadura defensiva. Lembre-se também, o objetivo
principal de vestir a armadura é ser forte no Senhor
e no Seu poder, para que o diabo nunca tenha
qualquer vitória sobre nós.
“Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na
força do seu poder. Revesti-vos de toda a
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armadura de Deus, para poderdes ficar firmes
contra as ciladas do diabo”. Efésios 6: 10-11
Soldado, você está com a sua armadura? Sim,
senhor! Perfeito! Vamos lá para os testes, então:
1. Você parou de mentir? Esse é o cinto da verdade.
2. Você parou de pecar? Essa é a couraça da justiça.
3. Você parou de se preocupar? Isso é andar em paz
o tempo todo.
4. Você apaga todas as flechas flamejantes, ao falar a
Palavra de Deus? Você apenas diz o que Deus diz?
Esse é o escudo da fé.
5. Você parou de duvidar de quem você é em Cristo?
Esse é o capacete da salvação.
"Cristo em você" tem o poder de fazer tudo isso em
nós. "Cristo em você" é o mistério do evangelho
revelado. Pela fé em Sua Graça, Deus nos deu a "luz
da vida", a própria vida de Cristo dentro de nós,
para nos capacitar a fazer todas essas coisas. Isto é
quem somos. Somos mais do que vencedores,
quando estamos vestidos com a armadura de Deus.
Depois de vestido com a armadura de Deus, além de
não mais cair, quando atacado pelo diabo, agora
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você também está pronto para seguir em frente na
batalha e conquistar o terreno do inimigo. Nosso
objetivo na vida não é apenas sobreviver aos
ataques. Você pode descobrir o objetivo, a missão
da igreja, na oração do Senhor em Lucas 11:2: “E
ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso,
que estás nos céus, santificado seja o teu nome;
venha o teu reino; seja feita a tua vontade,
assim na terra, como no céu”.
Jesus orou: "seja feita a Tua vontade na terra". Você
sabe qual é a vontade de Deus? Vamos dar uma
olhada nas escrituras para encontrar a resposta.
Vamos para 2 Pedro 3:9, onde lemos: “Não retarda
o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam
demorada; pelo contrário, ele é longânimo para
convosco, não querendo que nenhum pereça,
senão que todos cheguem ao arrependimento”.
Qual é o plano do Pai para salvar a humanidade do
perecimento? Veja João 3:16: “Porque Deus amou
ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito, para que todo o que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna”.
A principal maneira de usarmos a espada do
Espírito, que é a Palavra de Deus, é pregarmos o
Evangelho a todos. Anunciarmos o Evangelho de
Jesus Cristo é a maneira de lutarmos contra o reino
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das trevas, para que as pessoas nasçam de novo,
como filhos (as) de Deus.
Veja o que o apóstolo Paulo falou em Romanos 1:16:
“Pois não me envergonho do evangelho, porque é o
poder de Deus para a salvação de todo aquele que
crê, primeiro do judeu e também do grego”.
Nem todo crente é chamado para ser um
evangelista, mas todo crente é chamado para ser
uma testemunha de Jesus Cristo. Todos nós temos
uma história. Temos um testemunho de como o
Senhor nos salvou. Devemos estar sempre prontos
para falar às pessoas sobre Jesus e o que Ele fez por
nós. Esta é a vontade de Deus.
Lemos em Filipenses 2: 13-16: “Porque Deus é
quem efetua em vós tanto o querer como o realizar,
segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem
murmurações nem contendas, para que vos
torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus
inculpáveis no meio de uma geração pervertida e
corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no
mundo, preservando a palavra da vida, para que,
no Dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em
vão, nem me esforcei inutilmente”.
“Antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso
coração, estando sempre preparados para
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responder a todo aquele que vos pedir razão da
esperança que há em vós”. 1 Pedro 3:15
“Mas em seus corações separem Cristo como santo
[e reconheçam-no] como Senhor. Esteja sempre
pronto para dar uma defesa lógica a qualquer um
que lhe pedir para prestar contas da esperança que
há em você, mas faça-o com cortesia e respeito”. 1
Pedro 3:15 (King James Amplificada)
Pense nisso! O seu testemunho pode fazer com que
alguém seja salvo. Você pregando o evangelho ou
simplesmente dando o seu testemunho sobre o que
Cristo fez por você. Compartilhar sobre Jesus é a
espada que o Espírito Santo usa para trazer
convicção às pessoas, e muitas vezes, elas desejam
ser salvas. Outros vão querer matá-lo porque você
está testificando sobre Jesus.
Nunca tenha medo de contar as grandes coisas que o
Senhor fez por você. Nunca tenha vergonha do
Evangelho.
“Porquanto, qualquer que, entre esta geração
adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das
minhas palavras, também o Filho do homem se
envergonhará dele, quando vier na glória de seu
Pai, com os santos anjos.” Marcos 8: 38
“E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela
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palavra do seu testemunho; e não amaram as
suas vidas até à morte”. Apocalipse 12: 11
O Evangelho e o seu testemunho são mais do que um
instrumento apenas para fazer com que as pessoas
nasçam de novo, embora isso seja o mais
importante. Se Jesus o curou, compartilhe esse
testemunho; isso ajudará a fortalecer a fé para a
cura. Se Ele salvou seus filhos, testifique a outras
pessoas; isso ajudará a edificar a fé para que outros
filhos igualmente sejam salvos.
Lembrem-se: alguns semeiam, outros plantam, mas
é Deus quem faz florescer. “Por isso, nem o que
planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus,
que dá o crescimento”. 1 Coríntios 3: 7
Ansel Hull, um velho amigo do meu pai terreno,
plantava sementes sempre que me via. Isso foi
durante meus anos de rebelião, quando eu estava
festejando, fumando, bebendo álcool e perseguindo
as mulheres. Era o mais perdido dos homens,
acredito eu.
Ansel ia me ver no trabalho, quando eu
provavelmente estava de ressaca por causa da
bebedeira da noite anterior. A última coisa que
queria era ouvir alguém falando sobre Jesus, mas
isso não importava nem um pouco para Ansel. Ele
me dizia com uma voz muito alegre: "lembre-se
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Gary, a melhor coisa da vida é servir a Jesus." O
quê? Eu não acredito nisso! Mas não havia como
negar que Ansel acreditava. Jesus era tão REAL
para Ansel. Pensei em suas palavras, quase todos os
dias da minha vida, durante anos, imaginando o que
ele conhecia sobre Jesus que eu não sabia.
Outra vez, Ansel disse: "lembre-se Gary, de que
frequentei a igreja por vinte anos e pensei que era
um cristão. Então, finalmente fui salvo. Só Jesus
pode salvar você, Gary." ERA TÃO REAL PARA ELE.
Ele plantou sementes em mim, das quais não pude
fugir. Eu me perguntava repetidamente: o que Ansel
sabe sobre Jesus que eu não sei?
Outras pessoas vieram e regaram essas sementes ao
longo dos anos. Finalmente Deus enviou um jovem,
chamado Michael Muccio, que trouxe Gary para o
Reino de Deus. Ansel plantou a semente, muitas
pessoas regaram-na ao longo dos anos, mas foi Deus
quem colheu Gary, através de Michael Muccio, para
o Seu Reino.
Infelizmente, Ansel faleceu muitos anos antes de eu
ser salvo. Ele plantou a semente, mas nunca viu a
colheita enquanto estava vivo no planeta Terra.
Depois que fui salvo, pedi ao Senhor que Ele, por
favor, avisasse Ansel que a sua semeadura não foi
em vão, e que Gary finalmente fora salvo.
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Semeie sem cessar. Compartilhe Jesus. Sempre dê
o seu testemunho sobre Cristo. Regue as pessoas,
continuamente, com a verdade da Palavra e o Amor
de Deus. Você pode plantar sementes como o Ansel
Hull. Pode regá-las. Talvez você nunca veja a
colheita por si mesmo, mas confie que é DEUS
QUEM ESTÁ TRABALHANDO EM VOCÊ PARA
FAZER O QUE LHE AGRADA.

Capítulo 7
A ESPADA DO ESPÍRITO
PARTE 2
Revisão da Parte 1
Pois não me envergonho do evangelho, porque é o
poder de Deus para a salvação de todo aquele que
crê, primeiro do judeu e também do grego”
Romanos 1: 16
Você pode não ser chamado para o cargo de
evangelista, mas possui um bom testemunho do que
Jesus fez em sua vida. Diga às pessoas o que Ele fez
por você. Ao fazer isso, estará pregando o evangelho
com o seu próprio testemunho e plantará sementes
de fé nas pessoas. Você pode semear a semente,
outro pode vir e regá-la, mas eventualmente Deus,
dará o crescimento e essa pessoa nascerá de novo.
Portanto, compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo
é usar a espada do Espírito.
Lição de hoje
Depois que Jesus derrotou Satanás, quando foi por
ele tentado no deserto, daquele momento em diante,
Jesus partiu para o ataque contra o reino das trevas.
Ele não apenas pregou o Evangelho onde quer que
fosse, mas também começou a libertar os cativos.
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No final da 2ª Guerra Mundial, os soldados aliados
descobriram os campos de extermínio que os
nazistas haviam criado. Auschwitz, Treblinka,
Dachau e muitos outros. Eles encontraram
milhares de prisioneiros que ainda eram mantidos
em cativeiro pelo inimigo. Foi com grande prazer,
que as Forças Aliadas libertaram os cativos.
Jesus fazia a mesma coisa quando encontrava
pessoas aprisionadas pelo diabo, por meio de vários
tipos de opressão.
Jesus estava atacando as trevas. Ele curou
enfermos, abriu olhos aos cegos, fez surdos
ouvirem, coxos andarem e, em várias ocasiões,
ressuscitou mortos. Acho que o seguinte versículo é
uma boa descrição: “Como Deus ungiu a Jesus de
Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual
andou por toda parte, fazendo o bem e curando a
todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com
ele”. Atos 10: 38
É muito importante entender que essas pessoas
estavam sendo oprimidas pelo diabo. Jesus disse:
“se você me viu você viu o Pai”. Você nunca viu Jesus
deixando alguém doente, coxo, aleijado, surdo ou
qualquer coisa desse tipo. Pois tudo isso, são
opressões do diabo. Jesus entendeu isso
perfeitamente e, assim como fizeram os soldados na
segunda guerra mundial, Ele libertava os cativos
por onde quer que andasse.

A Armadura de Deus

75

Você acha que Jesus estava no ataque? Esta não era
uma guerra defensiva, como no deserto. Ele
simplesmente libertava as pessoas do poder das
trevas. Para o propósito da nossa lição, vamos
examinar como Jesus usava a “espada do Espírito”.
Por muitos anos, fiquei confuso sobre o que
realmente era a "espada do Espírito". Desde então,
descobri que a maior parte da Igreja também está
confusa sobre isso.
Durante aqueles anos, fui confundindo o escudo da
fé com a espada do Espírito, porque em Efésios
6:17, lemos: “… a espada do Espírito, que é a
palavra de Deus”.
Eu sabia de que forma Jesus tinha usado a "Palavra
de Deus" no deserto. Ele falava a Palavra escrita de
Deus, para apagar todas as flechas flamejantes:
"está escrito, está escrito, está escrito"! Eu esperava
que Ele fizesse a mesma coisa quando partiu para o
ataque. Mas então, fiz um estudo muito cuidadoso
do que exatamente Jesus disse e fez, cada vez que
libertou um cativo da opressão do diabo. Ele não
ficou lá parado falando a Palavra escrita de Deus.
Ele fez outra coisa. Vejamos apenas alguns
exemplos:
A mão ressequida
“Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na
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sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um
homem cuja mão direita estava ressequida. Os
escribas e os fariseus observavam-no, procurando
ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de
acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendolhes os pensamentos, disse ao homem da mão
ressequida: levanta-te e vem para o meio; e ele,
levantando-se, permaneceu de pé. Então, disse
Jesus a eles: Que vos parece? É lícito, no sábado,
fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la
perecer? E, fitando todos ao redor, disse ao
homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão
lhe foi restaurada”.Lucas 6: 6-10
Jesus não falou um versículo da escritura, como fez
no deserto. O que Ele fez? Deu uma “ordem
impossível” ao dizer: “estende a tua mão”. Era
impossível para o homem, tal façanha. Mas quando
ele fez o possível para obedecer à ordem
"impossível", que Jesus lhe havia dado, o milagre
aconteceu, e a sua mão foi restaurada
completamente, ficando igual a outra.
A mulher curvada por dezoito anos
“Ora, ensinava Jesus no sábado numa das
sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um
espírito de enfermidade, havia já dezoito anos;
andava ela encurvada, sem de modo algum poder
endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disselhe: mulher, estás livre da tua enfermidade; e,

A Armadura de Deus

77

impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se
endireitou e dava glória a Deus.” Lucas 13: 10-13
Novamente, Jesus não citou as escrituras como no
deserto. O que Ele fez? Deu uma declaração de
autoridade para ela: "mulher, estás livre da tua
enfermidade", e impôs as mãos sobre ela, e
imediatamente ela se endireitou!
O homem enfermo há 38 anos
“Passadas estas coisas, havia uma festa dos
judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe
ali, junto à Porta das Ovelhas, um tanque,
chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco
pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de
enfermos, cegos, coxos, paralíticos [esperando que
se movesse a água. Porquanto um anjo descia em
certo tempo, agitando-a; e o primeiro que entrava
no tanque, uma vez agitada a água, sarava de
qualquer doença que tivesse]. Estava ali um
homem enfermo havia trinta e oito anos. Jesus,
vendo-o deitado e sabendo que estava assim há
muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado?
Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho
ninguém que me ponha no tanque, quando a água
é agitada; pois, enquanto eu vou, desce outro
antes de mim. Então, lhe disse Jesus: levanta-te,
toma o teu leito e anda. Imediatamente, o homem
se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E
aquele dia era sábado.” João 5: 1-9
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Novamente, Jesus não citou nenhum versículo das
escrituras, como fez no deserto. O que Ele fez?
Proferiu uma ordem impossível: "levante-se, pegue
a sua cama e ande". No natural, era impossível,
mas quando o homem saiu para obedecer ao
comando, imediatamente, ele ficou curado. Este
homem foi oprimido pelo diabo por TRINTA E OITO
ANOS! Mesmo assim, Jesus o libertou em um único
encontro.
Esses são exemplos suficientes para a lição de hoje.
Eu estudei todos eles. Aconselho você a estudar
cada cura e milagre que Jesus fez e então descobrirá
a mesma coisa que eu descobri: a espada do
Espírito, que Jesus usou, não era a mesma que o
escudo da fé, usado por Ele no deserto.
O escudo é uma arma defensiva quando estamos
sob ataque. Mas a espada do Espírito é uma arma
ofensiva, no momento em que saímos para libertar
os cativos. Quando damos um comando em Nome
de Jesus, o qual carrega toda autoridade, tanto no
Céu quanto na Terra, a Espada do Espírito é
utilizada. Jesus deu ordens com autoridade e
libertou os cativos. Devemos fazer a mesma coisa.
A afirmação que estou prestes a fazer soou tão
radical, em relação ao que sempre acreditei, que
quando vi a verdade dela pela primeira vez, passei
um bom tempo sem ensiná-la, pois estava com
muito medo de estar errado. Mas estudei todos os
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textos repetidas vezes. Então concluí: é a verdade!
Aqui está a afirmação: "nenhuma vez Jesus disse a
seus discípulos para orarem pelos enfermos."
Quando Jesus enviou os doze e os setenta, Ele não
lhes disse para orar pelos doentes. Ele disse-lhes
para CURAR OS DOENTES!
Vamos para os textos bíblicos, quando Jesus enviou
os discípulos: “Curai enfermos, ressuscitai
mortos, purificai leprosos, expeli demônios; de
graça recebestes, de graça dai”. Mateus 10: 8
“Também os enviou a pregar o reino de Deus e a
curar os enfermos”. Lucas 9: 2
“Curai os enfermos que nela houver e anunciailhes: a vós outros está próximo o reino de Deus” .
Lucas 10: 9
Todos nós aprendemos na Igreja que nossa
responsabilidade é, simplesmente, "orar pelos
enfermos". E mesmo que eles não sejam curados,
quando oramos nos sentimos bem, porque isso
alivia a nossa consciência. Pensamos: bem!
Obedecemos a Jesus porque "oramos pelos
enfermos".
Jesus NÃO disse "ore pelos doentes". Ele nos
disse para CURÁ-LOS! Não entendemos a
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autoridade que recebemos em Nome de Jesus. Não
entendemos a Espada do Espírito, nem a
autoridade que recebemos no Nome de Jesus.
Quando damos a ordem em Nome de Jesus, falamos
com a própria autoridade de Deus. Deixe-me dizer
de outra maneira: Deus literalmente está falando a
Sua vontade através dos nossos lábios!
Esses mandamentos carregam a mesma
autoridade, como se Jesus ainda estivesse na Terra,
falando de Sua própria boca. Ele AINDA ESTÁ NA
TERRA, ELE ESTÁ EM NÓS! O mistério do
Evangelho é “Cristo em nós, nossa esperança de
glória”.
“Tomai também o capacete da salvação e a
espada do Espírito, que é a palavra de Deus”.
Efésios 6:17
Existem duas palavras gregas traduzidas como
"palavra": Logos e Rhema. O Logos se refere a todo o
conselho de Deus. É por isso que o apóstolo João
usou a palavra LOGOS em seu evangelho, para
descrever Jesus:
“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com
Deus, e o Verbo era Deus”. João 1: 1
Nesse versículo, João usa a palavra LOGOS porque
JESUS é a imagem expressa de Deus. Jesus é o
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conselho completo de Deus. Em Jesus, vemos toda
a plenitude da Divindade, corporalmente.
Mas o apóstolo Paulo usa uma palavra grega
diferente em Efésios. Ele usa a palavra RHEMA.
Rhema, normalmente, se refere à Palavra de Deus
FALADA. Jesus é o nosso exemplo em tudo. Ele é o
Mestre. Nós somos os discípulos. Devemos fazer as
coisas da maneira que o Mestre nos ensinou.
Vemos como Jesus usou a Espada do Espírito,
quando atacou o reino das trevas. Ele não ficou
citando versículo após versículo. Isso seria usar o
Escudo da Fé. Não! Jesus falou o comando RHEMA
de Deus e todo o Céu apoiou cada palavra que Ele
disse.
Espero que você esteja vendo, ainda mais
claramente, por que motivo Paulo primeiro ensinou
sobre todas as peças defensivas da armadura de
Deus, antes de começar a falar sobre ir para o
ataque. Se não tivermos toda a armadura de Deus,
não seremos capazes de permanecer na
autoridade do Nome de Jesus Cristo.
“Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na
força do seu poder. Revesti-vos de toda a
armadura de Deus, para poderdes ficar firmes
contra as ciladas do diabo”. Efésios 6: 10-11
Portanto, você acha que vamos falar com a
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autoridade de Deus, enquanto ainda estivermos
mentindo? Quando não falamos a verdade?
Preocupados com tudo? Falando das
circunstâncias ao invés da Palavra de Deus?
Duvidando de quem somos em Cristo? E duvidando
de quem é Cristo em nós?
Pense sobre isso! Vamos buscar nos revestir com
toda a armadura de Deus, e assim, podermos ficar
firmes contra todas as ciladas do diabo e vencermos
TUDO!

Capítulo 8
A ESPADA DO ESPÍRITO
PARTE 3
Efésios 6:17: “E tomai o capacete da salvação, e a
espada do Espírito, que é a palavra de Deus”.
Recapitulando:
1. A Espada do Espírito não é o mesmo que o escudo
da fé.
A arma defensiva usada por Jesus no deserto, foi:
"está escrito." Ele se recusou a obedecer a qualquer
coisa, exceto à Palavra de Deus.
2. O primeiro nível do uso da Espada do Espírito é
pregar o evangelho:
a.
Entenda que compartilhar o seu
testemunho, contar para as pessoas “o que Jesus fez
por você”, também é pregar o evangelho.
b. Viver uma vida de amor e santidade,
também é anunciar o Evangelho, porque o mundo vê
a diferença entre você e eles.
c. Portanto, "pregue o evangelho todos os dias.
Quando necessário, use palavras."
d. Existe verdade no seguinte ditado: "nossas
ações falam mais alto que palavras".
3. O segundo nível de usar a Espada do Espírito é
falar a ordem de Deus, em Nome de Jesus. Lembrese: devemos olhar para Jesus, o autor e
consumador da nossa fé. Ele é o Mestre. Nós somos
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os discípulos. Devemos fazer a obra do Evangelho
da mesma maneira que Ele fez.
a - Jesus não nos disse para orarmos pelos
enfermos. Ele disse: “cure os enfermos”.
b - Jesus não citou as Escrituras quando
ministrou aos enfermos ou expulsou demônios.
Jesus deu comandos, que deveriam ser obedecidos,
tais como: “pegue a sua cama e ande". "Estende a tua
mão”.
c - Jesus fez declarações que o Espírito Santo
cumpriu:” "mulher, você está livre de sua
enfermidade". "A sua fé te salvou." "Você está
curado."
4. É muito importante entendermos que a razão
número um, pela qual as pessoas não têm mais
sucesso usando a Espada do Espírito, é que elas
NÃO estão, realmente, vestidas com a armadura
completa de Deus.
Soldado, você está de armadura? Sim, senhor!
Muito bem!
1. Você parou de mentir? Esse é o cinto da verdade!
2. Você parou de pecar? Essa é a couraça da justiça!
3. Você parou de se preocupar? Isso é andar em paz
o tempo todo.
4. Você apagou todas as flechas flamejantes ao falar
a Palavra de Deus? Você apenas diz o que Deus
disse? Esse é o escudo da fé!
5. Você parou de duvidar de quem você é em Cristo?
Esse é o capacete da salvação!
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A lição de hoje:
“Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais
penetrante do que espada alguma de dois gumes,
e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das
juntas e medulas, e é apta para discernir os
pensamentos e intenções do coração”.Hebreus 4:
12
Nessa passagem, a Palavra de Deus é descrita como
sendo uma espada de dois gumes, portanto, ela não
deve ser usada contra os nossos inimigos
espirituais, mas sim, para cortar, cirurgicamente, a
incredulidade das nossas próprias almas. Esse é
um versículo difícil de entender, a menos que você o
deixe em seu contexto. Para fazer isso, temos que
voltar ao capítulo anterior, para ver o que está sendo
discutido.
Vamos para Hebreus 3:15-19, onde está escrito:
“enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não
endureçais os vossos corações, como na
provocação. Porque, havendo-a alguns ouvido, o
provocaram; mas não todos os que saíram do Egito
por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por
quarenta anos? Não foi porventura com os que
pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a
quem jurou que não entrariam no seu repouso,
senão aos que foram desobedientes? E vemos que
não puderam entrar por causa da sua
incredulidade”.
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Qual é o assunto? Ele está falando sobre o povo de
Deus, que acreditou na péssima notícia que os
espias trouxeram da Terra Prometida.
“Porém, os homens que com ele subiram disseram:
não poderemos subir contra aquele povo, porque é
mais forte do que nós. E infamaram a terra que
tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a
terra, pela qual passamos a espiá-la, é terra que
consome os seus moradores; e todo o povo que
vimos nela são homens de grande estatura.
Também vimos ali gigantes, filhos de Anaque,
descendentes dos gigantes; e éramos aos nossos
olhos como gafanhotos, e assim também éramos
aos seus olhos”. Números 13: 31-33
Deus disse que havia lhes dado a terra. Deus
anunciou que o Seu anjo lutaria por eles, e que
deveriam ir e tomar posse dela. Mas as pessoas
foram movidas pelo que viram, e não pelo que Deus
havia FALADO. Isso é o oposto da fé. A fé acredita na
Palavra de Deus!
Calebe é um tipo de “sombra” do seu homem
espiritual renascido, o qual está sempre pronto
para acreditar em Deus. Calebe viu exatamente as
mesmas circunstâncias que os outros espias, mas
ele creu na Palavra de Deus, não levando em
consideração o que estava vendo, naturalmente.
Calebe deu um bom relatório.
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“Então Calebe fez calar o povo perante Moisés, e
disse: certamente subiremos e a possuiremos em
herança; porque seguramente prevaleceremos
contra ela”. Números 13: 30
Calebe é um tipo de sombra do homem espiritual,
pois acreditava na Palavra de Deus. Os outros espias
são um tipo de sombra da alma do homem, visto que
não criam na Palavra de Deus.
Por que a Palavra de Deus é como uma espada de
dois gumes, que divide a alma do espírito? Porque
em qualquer assunto, a Palavra de Deus dirá se você
está andando pela fé ou pelo que vê. “Visto que
andamos por fé e não pelo que vemos”. 2
Coríntios 5: 7
Vamos usar a Espada do Espírito, quando se trata
de vestir a armadura de Deus. Por exemplo: veja as
sandálias da paz, que fazem parte da armadura, e
significa aprender a andar em paz o tempo todo.
Isso mostra que você deve parar de se preocupar.
Algumas pessoas acham isso muito difícil. Algumas
quase se consideram campeãs mundiais em
preocupação. Elas assumem a atitude de: "se você
não está preocupado, não deve realmente se
importar". Porém, Jesus nos disse para não nos
preocuparmos com nada. Jesus disse que nos deu
uma paz sobrenatural.
“Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la
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dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso
coração, nem se atemorize”. João 14:27
A maioria das pessoas não considera as Suas
palavras como um comando.
Veja: "não deixe", é um comando, não uma sugestão.
Não deixe o seu coração ser perturbado. Não tenha
medo. As pessoas perguntam: “como nesse mundo
tão atribulado, alguém consegue proceder assim?”.
A resposta JÁ está na Palavra de Deus:
“Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo
o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é
puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa
fama, se alguma virtude há e se algum louvor
existe, seja isso o que ocupe o vosso
pensamento. O que também aprendestes, e
recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso
praticai; e o Deus da paz será convosco”.
Filipenses 4: 8-9
Se você fizer isso, o Deus da paz estará com você. Se
você não fizer dessa maneira, Ele não estará. Sendo
assim, você continuará a ser o campeão mundial da
preocupação, por não seguir o comando da Palavra
de Deus.
"Pense nessas coisas" é um comando, não uma
sugestão. Vamos comparar Caleb com os espiões
incrédulos. Sobre o que eles estavam "pensando"?
Os que duvidavam estavam pensando em quão
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grandes eram os gigantes, em como esses eram
guerreiros, e em como eles eram pequenos em
comparação. Eles se sentiam como gafanhotos
contra eles. Conclusão: a preocupação, a dúvida e a
descrença os impediram de possuir a terra.
O que Calebe estava pensando? “Deus disse que
nos deu esta terra. Ele disse que lutaria por nós; que
o Seu anjo iria antes de nós. Temos Deus do nosso
lado e ninguém é maior do que Ele. Podemos
possuir a terra”. Era assim que ele pensava o tempo
todo!
Isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. A
Palavra de Deus é a verdade com relação à salvação,
à cura, à prosperidade, ao seu chamado, à unção,
enfim, tudo!
No quê você irá acreditar? Nas circunstâncias ou na
Palavra de Deus?
Como uma pessoa consegue ir da dúvida à fé? Veja a
resposta em Romanos 12:2: “E não vos
conformeis com este século, mas transformaivos pela renovação da vossa mente, para que
experimenteis qual seja a boa, agradável e
perfeita vontade de Deus”.
Vou dar um exemplo usando a minha vida:
Fui ensinado na Igreja, quando menino, que para ter
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Deus você tinha que ser pobre. Embora eu tenha
sido salvo mais tarde na vida, e Deus estivesse me
abençoando de muitas maneiras, aquela velha
"mentalidade de pobreza" me manteve cativo. Era
uma amarra que eu simplesmente não conseguia
superar. Certo dia, enquanto orava em línguas, o
Senhor me deu uma tarefa. Ele me disse para
escolher três escrituras sobre prosperidade e que eu
deveria pronunciá-las, em voz alta, por um período
de quatro horas por dia.
Isso parecia ridículo para a minha mente. Não
consegui fazer isso, por um longo tempo. Mas eu não
poderia mudar essa mentalidade de pobreza
sozinho. Era uma amarra em meu pensamento que
me mantinha cativo. Finalmente escolhi três
versículos. O Senhor não me disse quais versículos.
Ele apenas disse para eu escolher três. Aqui estão
“Os leõezinhos sofrem necessidade e passam
fome, porém aos que buscam o Senhor bem
nenhum lhes faltará”. Salmos 34: 10
“Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus
Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de
vós, para que, pela sua pobreza, vos tornásseis
ricos”. 2 Coríntios 8:9
“E o meu Deus, segundo a sua riqueza em
glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma
de vossas necessidades”. Filipenses 4: 19
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Eu finalmente tive coragem de dizê-los, por quatro
horas, por um dia, mas nada mudou. Disse-as no
dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte.
Olhando para trás agora, vejo claramente, que
estava usando a Palavra de Deus como uma espada
de dois gumes, cortando toda a incredulidade da
minha alma.
Fico um pouco envergonhado em admitir que minha
alma demorou tanto para crer; que levei meses
confessando a Palavra de Deus, antes que a minha
alma finalmente fosse renovada, e assim, realmente
ACREDITASSE na Palavra de Deus.
Vou tentar explicar essa mudança do lugar da
dúvida para o lugar da fé, que aconteceu comigo,
dessa maneira: um dia, sem que eu planejasse, foi
como se saísse de um cômodo onde havia morado
por muito tempo, para um novo, em que nunca
havia morado antes. Minha mente foi renovada.
A Espada do Espírito havia cortado fora a
descrença. Não acreditava mais que precisava ser
pobre para ter Deus. A preocupação e o medo me
deixaram naquele dia. Até hoje, mesmo quando
passamos por circunstâncias em que parece que eu
"deveria" estar me preocupando, simplesmente não
consigo fazer isso. Há uma PAZ permanente dentro
de mim que não é deste mundo. É a PAZ que Jesus
nos deu.
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Eu usei a Palavra de Deus, a Espada do Espírito,
para cortar toda a incredulidade da minha alma.
Finalmente a minha alma concordou com meu
homem espiritual, e aquela amarra da pobreza
desmoronou, como os muros de Jericó. Glória a
Deus!
Use a Espada do Espírito, a Palavra de Deus, para
dividir a sua alma do seu espírito. Em qualquer área
onde você encontrar a sua alma na incredulidade,
FORÇE a sua alma a PENSAR na Palavra de Deus, a
DIZER a Palavra de Deus e um dia, simplesmente,
você estará ANDANDO pela fé na Palavra de Deus e
NÃO por aquilo que está vendo!

Capítulo 9
A ORAÇÃO É UMA ARMA AGRESSIVA

“Tomai também o capacete da salvação, e a
espada do Espírito, que é a palavra de Deus;
orando em todo o tempo com toda a oração e
súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a
perseverança e súplica por todos os santos”.
Efésios 6: 17-18
Orando sempre! A oração deve ser o nosso estilo de
vida. “Dizendo-lhes: está escrito: a minha casa é
casa de oração; mas vós fizestes dela covil de
salteadores”. Lucas 19: 46
Somos o Templo de Deus. Somos a Casa de Deus.
Devemos estar sempre em atitude de oração.
Quando comecei a orar no espírito por longas
horas seguidas, perguntei ao Senhor o que Ele fazia
durante o tempo em que eu orava. Pois o meu
espírito estava orando, mas o meu entendimento
estava infrutífero. Imediatamente Ele respondeu,
dizendo-me: “Estou expulsando os cambistas do
templo”. Lembrei-me da passagem: “E entrou
Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que
vendiam e compravam no templo, e derribou as
mesas dos cambistas e as cadeiras dos que
vendiam pombas; e disse-lhes: Está escrito: a
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minha casa será chamada casa de oração; mas
vós a tendes convertido em covil de ladrões. E
foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curouos”. Mateus 21: 12-14
Por toda a minha vida, até chegar o momento em
que fui salvo, eu a gastei servindo ao dinheiro.
Jesus não compartilhará o Seu trono em nosso
coração com Mamon. Com a ajuda do Espírito
Santo, Jesus estava expulsando qualquer “amor ao
dinheiro” remanescente em Gary, para que Ele
pudesse tomar o Seu lugar como Senhor, no Trono
do meu coração. O que mais importa é “ELE no
templo”; Jesus no Trono do nosso coração. Orar no
espírito deve ser um estilo de vida para todo cristão.
Você nunca vê Jesus orando quando está na
batalha. Você sempre O vê orando antes da batalha.
Jesus passou muito tempo em oração. Aqui estão
apenas alguns versículos sobre Ele em oração: “E,
despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à
parte. E, chegada já a tarde, estava ali só”. Mateus
14: 23
“E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a
orar, e passou a noite em oração a Deus”. Lucas 6: 12

Jesus é o nosso Mestre. Ele é aquele para quem
olhamos frente a todas as coisas. Jesus era um
homem de oração. Devemos, de igual modo, sermos
pessoas de oração.
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Frases de homens que valorizaram o seu tempo de
oração:
Ÿ "Tenho tanto a fazer que passarei as primeiras três
horas em oração." - *Martin Luther*
Ÿ "A oração não nos habilita para trabalhos maiores;
a oração é o trabalho maior." - *Oswald Chambers*
Ÿ "Prefiro ensinar um homem a orar a dez homens a
pregar." - *Charles Spurgeon*
Ÿ "A oração não é aprendida na sala de aula, mas no
secreto." - *E. M. Bounds*
Ÿ "Devemos começar a acreditar que Deus, no
mistério da oração, confiou-nos uma força que
pode mover o mundo celestial e pode trazer o seu
poder para a terra”. - *Andrew Murray *
Ÿ "Aquele que mais se ajoelha é o que melhor fica em
pé." - *Dwight L. Moody*
Ÿ “Um homem que está pecando para de orar. Um
homem que está orando para de pecar.” - *Leonard
Ravenhill*
Pense no poder da oração! Pense em para QUEM
você está orando. Pense no poder ilimitado do nosso
Deus Pai!
O apedrejamento de Estevão:
“E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as
testemunhas depuseram as suas capas aos pés de
um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a
Estêvão que em invocação dizia: Senhor Jesus,
recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos,
clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes
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este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu”. Atos
7: 58-60
Uma oração respondida de perdão, feita por
Estêvão, liberou o Céu para ir atrás de Saulo de
Tarso. A vida terrena de Estevão foi interrompida,
mas a conversão de Saulo de Tarso, no apóstolo
Paulo, não mudou apenas a geração em que Estevão
viveu, mas por meio das Cartas que Paulo escreveu
no Novo Testamento, essa oração respondida ainda
está mudando vidas até hoje. Aleluia!
Existem muitos tipos de oração. Muitas escolas
teológicas ministram sobre esse tema. Mas, nessa
lição, vou buscar chamar a sua atenção para a
oração como sendo uma arma de guerra. Sabemos,
com certeza, que Paulo foi um soldado de Deus, na
linha de frente da guerra. Veja como Paulo pede que
orações sejam feitas por ele: “E por mim; para que
me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra
com confiança, para fazer notório o mistério do
evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias;
para que possa falar dele livremente, como me
convém falar”. Efésios 6: 19-20
É importante lembrar que, Paulo escreveu esta
Carta aos Efésios enquanto estava na prisão em
Roma. Seu único crime foi pregar fielmente o
Evangelho de Jesus Cristo. Ele foi preso
injustamente, mas observe pelo quê Paulo pede
oração:
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1. Que ele pudesse continuar falando enquanto
estivesse na prisão.
2. Que o Espírito Santo sempre fizesse com que ele
dissesse a coisa certa, na hora apropriada, da
maneira correta.
3. Que ele pudesse falar claramente o mistério do
Evangelho para que as pessoas entendessem. Ele
queria tornar conhecido esse mistério.
4. Ele queria que as pessoas entendessem o
Evangelho, para que fossem salvas. Ele sempre teve
almas em sua mente.
5. Que ele falasse com ousadia. Que a intimidação
de estar na prisão, não enfraquecesse a sua decisão
de sempre falar a verdade do Evangelho, em amor.
Em outro lugar, Paulo também pediu que as
pessoas orassem por ele: “Finalmente, irmãos, orai
por nós, para que a palavra do Senhor se propague e
seja glorificada, como também está acontecendo
entre vós; e para que sejamos livres dos homens
perversos e maus; porque a fé não é de todos”. 2
Tessalonicenses 3: 1-2
1. Para que a palavra do Senhor tenha caminho
livre.
2. E que ele seja libertado de homens irracionais e
iníquos.
Novamente, o que está em primeiro lugar na mente
de Paulo? Sua própria bênção pessoal? Não! MAS
que o Evangelho de Jesus tivesse sempre caminho
livre. Homens irracionais e iníquos sempre se
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opuseram a Paulo, enquanto ele viajava de um lugar
para outro, pregando o Evangelho. Isso incluía tanto
os gentios incrédulos, quanto os judeus incrédulos.
Ele foi até mesmo contestado por "falsos irmãos",
lobos em pele de cordeiro, que não eram
verdadeiramente crentes, mas eram cristãos apenas
no nome, servindo a si mesmos, ao invés de Cristo.
“Recebi dos judeus cinco quarentenas de açoites
menos um. Três vezes fui açoitado com varas,
uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio,
uma noite e um dia passei no abismo; em viagens
muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de
salteadores, em perigos dos da minha nação, em
perigos dos gentios, em perigos na cidade, em
perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos
entre os falsos irmãos”. 2 Coríntios 11: 24-26
“Sede também meus imitadores, irmãos, e tende
cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós,
pelos que assim andam. Porque muitos há, dos
quais muitas vezes vos disse, e agora também
digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo,
Cujo fim é a perdição; cujo Deus é o ventre, e cuja
glória é para confusão deles, que só pensam nas
coisas terrenas”. Filipenses 3: 17-19
Existem muitos falsos pregadores assim na Igreja
de hoje. Eles pregam uma graça radical, que não
inclui o arrependimento do pecado. Apenas
ensinam sobre as bênçãos de Deus, e nunca falam
de coisas como "tome a sua cruz diariamente e siga-
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me". Eles fazem com que as pessoas se concentrem
em viver a sua “melhor vida agora”, ao invés de se
concentrarem em servir ao Reino de Deus.
Precisamos orar por aqueles na linha de frente do
ministério, da mesma forma que o apóstolo Paulo
pediu oração por si mesmo:
1. Ore para que sejam libertados dos homens
irracionais e iníquos.
2. Ore para que eles sempre ouçam do Espírito
Santo o que devem falar, com a unção do Espírito
Santo.
3. Ore para que eles nunca sejam vencidos pela
intimidação ou medo, não importando em qual
prisão eles possam ser jogados, ou que tipo de
perseguição estejam sofrendo.
4. Ore por santa ousadia, para pregarem o
Evangelho abertamente e com coragem.
Apenas pense neles, enquanto você ora por pessoas
que nem conhece que estão na linha de frente. Deus
responderá essas orações. Suas orações podem
estar mantendo um “apóstolo Paulo dos dias
modernos”, livre de homens perversos, para que ele
possa continuar a ganhar almas para o Reino. Cada
alma que eles ganharem, também será colocada em
sua conta, se as suas orações os ajudarem a mantêlos em movimento.
Vamos continuar pressionando para um grande
avivamento, por meios das nossas orações e jejuns.
Deus os abençoe!

Rua: Liderico Meira dos Santos, 202, Centro
CEP: 45820-100 Eunápolis, Ba
Tel.: 0 xx 73 3261-7302
e-mail: grafseara@gmail.com
Distribuição gratuita

