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 3 //// SAPATOS DA PAZ
¤ RECAPITULANDO:

essencial para ganhar almas para
- O soldado moderno, assim
Já vimos em lições anteriores a Cristo. E satanás, desejando im- como o guerreiro da antiguidade,
importância de dois itens da Ar- pedir esse progresso tem colocado precisa prestar bastante atenção aos
muitos obstáculos no caminho da seus pés;
madura dada por Deus:
propagação do Evangelho.
- Doenças também podem com1. cinturão da verdade
O filho de Deus precisa seguir na prometer os pés de um soldado que
A primeira parte de nossa arma- direção certa de seu chamado para não tem seus pés protegidos;
dura é a verdade. Isso é fácil de evangelizar (Isaías 52.7). O calçado
- Mania de perseguição - intenentender, já que Satanás é o “pai da deve ser próprio para a ocasião.
ção
de tirar-nos “de campo”;
mentira” (João 8.44).
Sem sapatos, você seria inútil no
- Passividade na igreja, aceitando
Quem anda na verdade não teme dia de uma batalha. Imagine-se de
o que possa atingi-lo por trás, pois pé e descalço numa região árida, tudo “sem reagir”;
a verdade não pode ser escondida. cheia de pedras como a do Oriente
- Nossos pés devem sempre seO verdadeiro cristão sempre fala a Médio. Você até pode se mover, só guir o caminho da paz com Deus e
verdade e vive na prática da verda- que com lentidão e cuidado.
com o homem; (ver Pv 16.7)
de.
- “...temos paz com Deus por inSem os sapatos, o peso das outras
2. couraça da justiça
peças da armadura, só fariam os termédio de nosso Senhor Jesus
Uma couraça serve para proteger seus pés mais sensíveis; facilitando Cristo.” (Rm 5.1)
um guerreiro contra um golpe fatal assim, o alcance do inimigo, uma
Mesmo em confronto aberto,
vez
que
está
comprometida
a
sua
ao coração ou outros órgãos vitais.
o diabo não vai tirar a nossa paz.
Essa justiça não é obras de justiça agilidade (pela dor ao tentar se mo- Porque a Palavra de Deus confirfeitas pelos homens – em vez disso, ver). Por isso, é essencial ter nossos ma que “temos a paz que excede a
“pés calçados com o evangelho da todo entendimento.” (Fp 4.7)
é a justiça de Cristo.
paz”.
- O crente deve estar preparado
¤ ARMADURA Nº 3
para evangelizar, pois esta é a nossa
missão primordial. (Mt 28.19-20,
É de suma importância os pés esMc 16.20, Rm 10.8, 1Co 2.4).
tarem preparados para o conflito
espiritual.

Hoje mesmo, vá e pregue o evangelho. Disponha-se para cumprir
seu chamado;

Está dito claramente:
”...calçados os pés na preparação
do evangelho da paz”; (vv 15)
Era comum nos combates (da
antiguidade) serem colocados obstáculos perigosos no caminho dos
soldados que estavam avançando.
Isso é bem parecido com os campos
minados de hoje.
A idéia de ter o evangelho da
paz “como calçado”, sugere que
precisamos dele para avançar no
território de satanás; precisamos da
mensagem da Graça, a qual é tão

PARA MEDITAR
...”Se for possível, quanto
estiver
em vós, tende paz com
“...Assim como está escrito:
todos os homens.”
Quão formosos os pés dos que
anunciam boas novas!”
Romanos 12.18
Romanos 10.15
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