Estudo bíblico
ARMADURA DE DEUS
“Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais
estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E tomai também
o capacete da salvação...” (Efésios 6.14,17)
PARTE 5 //// CAPACETE DA SALVAÇÃO
¤ O CAPACETE DA SALVAÇÃO
O capacete é uma arma de defesa com finalidade de proteger a
cabeça do soldado. Na Armadura
de Deus esse capacete é a arma que
protege a nossa mente contra todos
os dardos do diabo - acesso desejado pelo inimigo.
Muitas vezes o inimigo sopra aos
nossos ouvidos dúvidas em relação
ao amor de Deus por nós e quanto
à nossa salvação.
O capacete do soldado romano
tinha uma alça de fixação de couro para mantê-lo no lugar. Dessa
forma o soldado ia tranquilo para a
batalha com a certeza de segurança.

¤ NA PRÁTICA

É triste ver irmãos tentando se
É preciso proteger a mente com consolar com muitas coisas e esa certeza do amor de Deus, que foi quecendo do Pai das nossas almas.
capaz de nos dar o seu único filho
A nossa consolação não deve ser
para morrer em nosso lugar, so- as coisas do presente século, pois
frendo a horrível morte de cruz.
todas essas coisas passarão. Muitas
Mantenha sua mente protegida vezes nos atribulamos demasiapela Palavra de Deus, que nos ga- damente por causa de relacionamentos (ainda que sejam cristãos),
rante a salvação.
trabalho , estudo e afins. Acabamos
esquecendo que a nossa única con“VEDE quão grande amor nos solação vem das mãos de Deus.
tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus...”
1 João 3.1
¤ PARA REFLETIR

“Mas Deus prova o seu amor
Assim também é na nossa vida para conosco, em que Cristo morespiritual precisamos ter a certeza reu por nós, sendo nós ainda pecadores.” Romanos 5.8
de segurança sobretudo acerca da
nossa salvação espiritual.
Certamente não é a toa esse instrumento ser chamado de “capacete da salvação”. A nossa mente
deve ser inundada com essa grande
salvação. E assim, estaremos guardado desse ataque maligno.

Podemos dizer que o jeito que
pensamos precisa de preservação.
A cabeça de um soldado era uma
das partes principais a serem defendidas, pois ela podia sofrer um
dos ataques mais mortais; e é a cabeça que comanda todo o corpo.

A salvação do Senhor precisa ser
- Não se deixe levar por doutrina
o alvo principal da nossa vida. E então, viveremos não mais centrados falsa, ou ainda ser influenciado penas coisas dessa vida, e sim, com las tentações de Satanás;
nossos olhos no alto, aguardando
- A salvação de Deus inclui a
no Senhor.
mente - onde se trava as batalhas;

Quantas pessoas no mundo vi- A mente renovada oferece resvem sem esperança e sem a pro- tauração da alma e memórias do
messa de uma salvação. Que vida passado. (Filipenses 4.7)
miserável deve ser viver sem esperança no mundo!
Devemos, portanto, aguardar
como menciona a carta a Tito:
“Aguardando a bem-aventurada
“Ó Senhor, meu Senhor, meu
esperança e o aparecimento da forte libertador, tu cobrisglória do grande Deus e nosso Se- te a minha cabeça no dia da
nhor Jesus Cristo” (Tito 2.13).
batalha.” Sl 140.7
E ainda em Tessalonicenses:
“Portanto, consolai-vos uns
aos outros com estas palavras”.
(1 Tessalonicenses 4.18).
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