Estudo bíblico
ARMADURA DE DEUS
“Tomando, sobretudo, o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos os dardos
inflamados do maligno..” (Efésios 6.16)
PARTE 4 //// ESCUDO DA FÉ
¤ O ESCUDO EM UMA BATALHA

o ataque! Somente ataque após ter
Haviam diferentes tipos de escu- estabelecido uma boa defesa.
dos usados pelos soldados romanos:
Um deles, pequeno e redondo
usado principalmente pelos gladiadores para combate mais próximo;
outro conhecido como SCUTUM
(latim para escudo) - grande e retangular, tinha 1,5 metros de altura
e pesava entre 5-7 kg. Esse, era feito de madeira dura com metais nas
bordas e grossas camadas de couro
na frente.
Muitos exércitos na antiguidade
usavam as flechas como uma grande arma de ataque contra os inimigos. As flechas tinham pedaços de
panos banhados em piche que eram
acesas antes de serem lançadas.

Nota-se, aqui, um princípio básico da estratégia: A defesa antecede

Mas “os que confiam no Senhor
são como os montes de Sião, que
não se abalam, mas permanecem
para sempre” (Salmos 125.1).
O escudo da fé te dá ousadia de
afirmar o que está dito no livro de
Isaías 54.17 - confira.
¤ PARA REFLETIR
O escudo não existe necessariamente porque a pessoa não possui
habilidades de luta. Na verdade, a
estratégia é aumentar o poder de
defesa;

¤ ARMADURA Nº 4

O escudo da fé oferece proteção
Por conta disso, antes de irem
para a batalha os escudos eram mo- contra as falsas acusações do inimilhados para que os dardos inflama- go (Ap 12.10), que pretendem nos
dos fossem extintos e/ou apagados. trazer medo, culpa e dúvidas.
Satanás está constantemente lanOs soldados com os escudos
çando
seus dardos inflamados coniam à frente, formando um grande muro e, atrás iam os arqueiros. tra nós, querendo fazer com que
Cada soldado defendia com seu nós acreditemos que há mais praescudo quem estava a sua esquerda zer nas coisas que ele oferece, nas
formando, assim, uma barreira im- mentiras e cobiças. Foi assim que
penetrável. Tamanha era a impor- ele atacou Jesus – prometeu coisas
tância do escudo que as mulheres grandes, mas Jesus usou o escudo
espartanas diziam a seus maridos: da fé e se defendeu crendo nas proEspartano, volte com seu escudo ou messas de Deus (Mt.4:1-11)!
sobre ele! Sobre o escudo significava que o guerreiro havia morrido
em batalha. E, voltar sem o escudo
significava que você abandonou
seus colegas no campo de batalha
deixando desprotegido quem confiava em sua proteção.

relação à fidelidade de Deus e Sua
Palavra.

Toda tentação tem por objetivo
fazer com que você duvide ou desacredite das promessas de Deus. Foi
assim que aconteceu no Éden!

Perder alguém no combate deixa um espaço aberto no linha de
batalha, facilitando o avanço da(s)
tropa(s) inimiga(s);
- Cristo é o autor e consumador
da nossa fé (Hebreus 12.2);
- A falta de fé nos impede receber
a benção (Mateus 14.30);
- A fé é uma tremenda arma espiritual (I João 5.4,5);
- A fé não é um “salto no escuro”,
mas a certeza nascida de uma comunhão profunda com Aquele que
nos deu a Palavra (Hebreus 11.8);
PARA MEDITAR
“...confia
no
SENHOR;
Ele é ... o seu escudo”. Sl 115.9

Quando pecamos, estamos dizen“Toda palavra de Deus é pura;
do que não havia prazer e alegria o Ele é um escudo para os que nEle
suficiente nas promessas de Deus.
confiam.” Pv 30.5
O uso do escudo da fé torna
ineficaz o ataque de Satanás em
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