Estudo bíblico
ARMADURA DE DEUS
“Tomai também o capacete da salvação,
e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus...”
(Efésios 6.17)
PARTE 6 //// A ESPADA DO ESPÍRITO
¤ INTRODUÇÃO
Nosso Senhor poderia ter derrotado satanás com poder celestial;
bastaria orar a seu Pai e Ele rapidamente enviaria dúzias de legiões de
anjos, cujo poder o nosso inimigo
não poderia resistir por um momento sequer. Se o nosso Senhor
tivesse apenas exercitado sua divindade, uma única palavra seria o
suficiente para enviar o tentador de
volta ao seu covil infernal.

¤ NA PRÁTICA
A Palavra de Deus é uma arma
viva e eficaz:

mente suas palavras de mentira,
trazendo dúvidas quanto ao que
está escrito na Palavra de Deus. É
por isso que temos que conhecer a
Palavra de Deus, para usá-la como
arma de ataque. Nosso ataque não
deve ser emocional, no grito, sem
sentido, religioso e copiado do que
está na “moda evangélica atual”.

“Porque a palavra de Deus é viva
e eficaz, e mais cortante do que
qualquer espada de dois gumes,
e penetra até a divisão da alma e
espírito, juntas e medulas, e é apta
para discernir os pensamentos
e intenções do coração. E não há
¤ PARA REFLETIR
criatura alguma encoberta diante
- É a verdade de Deus contra as
dele; antes todas as coisas estão
mentiras
de Satanás. (Efésios 6.14);
Mas, em vez de poder angelical nuas e patentes aos olhos daquele
ou divino, ele usou “Está escrito”; a quem havemos de prestar con- A Espada é usada no momento
assim, ensinou sua igreja que ela
tas.” Hebreus 4.12,13
de lutas;
nunca deve esperar ajuda da força
- Satanás lançou dúvidas em Eva e
bruta ou das armas carnais, e sim,
Adão
a respeito da Palavra de Deus:
Um dos mais perversos argumenconfiar na Palavra.
tos do inimigo é tentar convencer “É assim que Deus disse”?
Uma arma espiritual maior não de que o conhecimento bíblico
- Parábola do semeador existe. Nas tentações de Jesus no e teológico é algo dispensável e,
deserto, a Palavra de Deus sempre quem sabe, até mesmo perigoso. foi roubada a Palavra do coração
predominou em suas respostas a Convencidos dessa tolice, alguns para que não produza seu fruto;
satanás. Que benção saber que a fundamentam-se sobre sentimen- (Mateus 13.19)
mesma Palavra também está dispo- tos e resultados numéricos, ficando
Se você não se lembrar de um
nível a nós!
verso
de memória peça e confie no
a mercê de tudo e todos.
Espírito Santo, pois Ele lhe dará as
Enquanto o resto da armadura é
Sem a Bíblia, a Igreja resulta num palavras certas para dizer.
em sua natureza armas de defe- corpo sem defesas naturais. Uma
sa, aqui se encontra a única arma Igreja biblicamente sólida, resistide ataque. Ela se refere ao poder da rá com bravura, ainda que ‘gripe’
Palavra de Deus.
por uns dias, a todas as investidas
-- Adicional -É importante que se conheça a dos falsos apóstolos. Mas quando
“Um único texto, bem entendido
Palavra e viva de acordo com ela. o Corpo está destituído de suas dee
aplicado corretamente, destroe
(João 8.32).
fesas naturais, até mesmo a influência do mais insignificante vírus, de uma única vez uma tentação
conduzindo a um estado de coma ou uma objeção, e põe por terra o
mais incrível dos adversários.”
espiritual, e, quem sabe, a morte.
Matthew Henry
Em vez de ficarmos discutindo
Você só precisa se voltar para a
doutrinas, deveríamos simplesbíblia,
encontrar o texto correto e
mente pregar o Evangelho!
arremessá-lo contra satanás, como
E como posso vencer através da
uma pedra na funda de Davi, e venPalavra? Eu te digo: CONFESSANcerá a batalha.
DO- A.
Satanás tenta lançar em nossa
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