Estudo bíblico
ARMADURA DE DEUS
“Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais
estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.” (Efésios 6.11)
PARTE 2 //// A COURAÇA DA JUSTIÇA
¤ INTRODUÇÃO:

Temos que cuidar do nosso co- A nossa couraça é feita de um
A couraça usada pelos soldados ração dando atenção as áreas pelas material muito especial porque é
romanos era uma peça frontal, mas quais podemos nos contaminar e feita da justiça de Deus através de
Jesus.
também cobria as costas. No mun- então, o inimigo “entrar”.
do espiritual satanás anda ao nos“Enganoso é o coração, mais do
- Satanás não pode penetrar
so derredor desejando aproveitar que todas as coisas, e perverso; na armadura da justiça de Deus.
qualquer brecha.
quem o conhecerá?” Jeremias 17.9 (2 Coríntios 5.21; I João 2.l).
Essa couraça era colocada por
Somente a justiça do Senhor pocima da roupa, e era de couro re- derá nos manter limpos e justos
vestido de folha de metal. Com isto (Romanos 3.26; Jo 15.3).
o soldado estava se protegendo das
flechas e/ou dardos inflamados que
escapavam do escudo.
A principal função da couraça é a
de proteger o coração e os demais
órgãos vitais.
No contexto espiritual é a proteção de Deus contra as acusações e
censuras do inimigo.

¤ COMO USAR A ARMADURA?
“Porque as armas da nossa miSatanás, o “acusador dos irmãos”
lícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição tenta lançar o sentimento de culpa
por pecados que já foram confessadas fortalezas”. 2 Coríntios 10.4
dos, e consequentemente, já perdoAssim, o coração precisa estar
ados.
protegido pela couraça da jusTenha a couraça da justiça
tica do Senhor - mantendo-o limpo, lavado no sangue do Cordeiro. ajustada em seu peito e mantenha-se limpo diante do Senhor. É o
(1João 1.9; Romanos 3.24; 5.1,9).
sangue de Jesus que nos purifica de
“Tu me cercaste por detrás e por
todo pecado e nos justifica diante
diante, e puseste sobre mim a tua
do Pai (1João 1.9).
mão.” Salmos 139.5
“Porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de
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Cristo”. Gálatas 3.27
O peitoral é considerado para o
“PORTANTO, agora nenhuma
judeu como o lugar da alma. E uma
condenação há para os que estão em
alma sem a proteção (da justiça) se
Cristo Jesus, que não andam segunencontra perdida.
do a carne, mas segundo o Espírito”.
A couraça da justiça é a JusRomanos 8.1
tiça de Deus que é oferecida a nós,
Lembre de Abraão que confiou até
e nos protege das acusações do inio fim - confira Romanos 4.19-22
migo.

- Em qual justiça temos apoiado
a nossa esperança de salvação? Temos valorizado o Ato de Justiça de
Deus, onde Cristo se torna culpado
e nós justos? Temos dado brecha
em nosso coração para que Satanás
nos ataque? Quais áreas precisamos
cobrir nosso coração com a justiça
de Cristo para não cair? Você tem
vestido esta couraça todos os dias?
- O anseio de todas religiões do
mundo é a busca da paz com Deus,
mas apenas a Justiça de Cristo oferece essa dádiva;
- Praticar boas obras não é suficiente para sermos justificados;
(Gálatas 2.16)
- Proteja seu coração de sentimentos como: orgulho, altivez, excesso de confiança;
NOSSA ORAÇÃO
Livre-se das iscas de Satanás,
guarde o teu coração e faça do Senhor o centro de suas atenções. E
Ele te guardará de cair nas armadilhas de satanás.
“porque já o acusador de
nossos irmãos é derrubado,
o qual diante do nosso Deus
os acusava de dia e de noite”.
Apocalipse 12.10
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