
7. “Armando-se” para a Vitória (4° Trimestre, 2012 – Crescendo em Cristo) 
 
Textos Bíblicos: Efe. 6:14–18; II Cor. 6:7; Efe. 5:9; Rom. 10:15; I Tess. 5:8; Mar. 14:38. 
 
Citações 

• Inocência é como armadura polida: adorna e protege. Bishop Robert South  
• Apesar da crucifixão e outros precedentes históricos, muitos de nós ainda acreditam que a 

bondade extraordinária é uma espécie de armadura, que a virtude, simples e nua, fazer 
cessar a criminalidade. Mas talvez seja o oposto. Mary McCarthy 

• Deus quer que sejamos vitoriosos, não vítimas; que cresçamos, não que nos arrastemos; 
que alcemos vôo, não que caiamos em ruína; que conquistemos, não sejamos 
conquistados. William A. Ward 

• Nenhum dever pode ser realizado sem luta. O cristão precisa de sua espada tanto quanto 
de sua pá. William Gurnall 

• É impossível ser um verdadeiro soldado de Jesus Cristo e não lutar. J. Gresham Machen 
• Verdade é a primeira vítima em qualquer Guerra. John Nevin Sayre 

 
Perguntas 
 Como podemos nos “armar” como cristãos? Como entendemos a guerra na qual estamos 
envolvidos – e por que nosso entendimento faz diferença? Quais são as armas que deveríamos 
estar usando? Que papel desempenhamos no conflito cósmico? Na armadura cristã, quais são 
nossos principais meios de defesa e proteção? 
 
Sumário Bíblico 

“Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça 
da justiça; e calçados os pés na preparação do evangelho da paz; tomando sobretudo o escudo da 
fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o 
capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus; orando em todo o tempo 
com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por 
todos os santos” (Efésios 6:14-18). Como já foi notado, toda a armadura cristã é defensiva, 
exceto pela espada do Espírito – a Palavra de Deus. Isso nos ajuda a entender que Deus está 
ajudando a nos proteger ao mesmo tempo em que ele é a espada que convence os outros. 

II Cor. 6:7 nos diz que devemos usar as armas da justiça. Efe. 5:9 diz que a luz em nós é 
bondade, justiça e verdade. Nosso papel é compartilhar as boas novas com os outros, pois, como 
ouvirão se não o fizermos? (Rom. 10:15).  

“Nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e 
tendo por capacete a esperança da salvação” (I Tess. 5:8). Não devemos confiar em nós mesmos, 
pois, assim como os discípulos não puderam permanecer acordados e vigiar com Jesus, o espírito 
está pronto mas a carne é fraca (Marcos 14:38). 
  
Comentários   
 Quando olhamos para a “imagem da armadura”, compreendemos que nossa proteção é 
aceitar os princípios fundamentais pelos quais Deus opera: verdade, justiça, retidão, salvação e 
confiança.  



 Esses “conceitos” são mais poderosos do que a espada [física] e são o fundamento pelo 
qual Deus governa o universo.  Essa é razão pela qual devemos nos “armar” com tais “armas” – 
embora até o uso de tais termos sugira hostilidade. 
 Isso levanta algumas questões interessantes. É Deus hostil para com pecadores? Deus 
odeia o Diabo? De que modo é travado o conflito no qual estamos envolvidos? O Deus Todo 
Poderoso poderia ter terminado esta guerra há muito tempo se quisesse. A questão não é acerca 
de quem é o mais forte, mas como Deus usa seu poder. 
 Devo admitir que nunca me senti muito confortável cantando “Soldados Cristãos, 
Avante”. Quer seja militância ou militarismo, há perigos. A ênfase na armadura pode nos levar a 
olhar para nosso lugar no universo quase como se faz num gibi. Precisamos nos lembrar de que a 
batalha pertence a Deus, que esta é uma guerra acerca de sua natureza e caráter, e que não é 
resolvida por força ou coerção. Isso é totalmente contrário ao modo como usualmente pensamos 
em guerras e, portanto, na necessidade de armaduras e armas. Assim, quando nos imaginamos 
como soldados aparelhados com armadura e portanto uma espada, precisamos nos livrar de 
nossas ideias preconcebidas quanto ao que está ocorrendo. 
 Os comentários feitos por Paulo em Efésios não pretendem tornar a igreja militante ou 
militar. De fato, é o oposto. Ele afirma que a batalha é contra “hostes espirituais da maldade nos 
lugares celestiais”. Portanto, enfrentando tais inimigos, ele quer confortar a nós, vítimas de tal 
conflito, em que o desequilíbrio de poder contra nós é tão imenso. A armadura é primariamente 
defensiva, para proteção. Até mesmo a espada era usada para repelir golpes.Paulo está dizendo 
que, a despeito da enormidade do conflito, podemos ter confiança em razão do cuidado e 
proteção de Deus por nós. Ele não está dizendo “lutem!”; 
 A ênfase contínua é “permanecer firme”, não atacar ou partir “para a ofensiva”.  Também 
é de vital importância examinar em que consiste essa “armadura”.  O cinto da verdade: verdade é 
de primária importância para o universo de Deus. A couraça – colocada sobre o coração – é 
justiça, ser e fazer o que é certo. Interessantemente, apesar de toda essa imagem que denota 
guerra, os pés são calçados com o evangelho da paz. O escudo, outra peça defensiva da 
armadura, é a fé, nossa confiança em Deus. Só confiando totalmente em Deus estamos salvos dos 
ataques mentirosos do Diabo. Na cabeça está o capacete, a certeza da salvação, outro dom de 
Deus, enquanto a espada é a espada do Espírito, o espírito de humildade, gentileza e amor que é 
exemplificado na Palavra que se fez carne.  
 
Comentários de Ellen White 
 Revesti-vos de toda a armadura de Deus e nunca esqueça de calçar o evangelho da paz. 
Não se aproxime de nenhum homem com passos pesados e ira em sua voz. Que todos os servos 
de Deus, desde os que ocupam as mais elevadas posições até aqueles nos mais humildes 
serviços, caminhem humildemente perante Ele.{Christian Leadership p. 11} 
 Os soldados de Deus devem vestir toda a armadura de Deus. Não se exige de nós que 
vistamos armadura humana, mas que nos cinjamos com a força de Deus.{Christian Leadership 

p.24} 
            Devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus e prontos para combater os poderes 
das trevas a qualquer momento. Quando as tentações e provações vierem sobre nós, dirijamo-nos 
a Deus e agonizemos com Ele em oração. Ele não nos despedirá vazios, mas nos dará graça e 
força para vencer e derrotar o poder do inimigo. Oxalá todos pudessem ver essas coisas sob sua 
verdadeira luz e suportar as dificuldades como bons soldados de Jesus! Então Israel avançaria, 
forte em Deus e na força de Seu poder. { Christian Experience and Teachings p.103} 
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