
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUPORTE COM ARMADURA DE DEUS  

"Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que você pode ser capaz de suportar as astutas 

ciladas do diabo." - Efésios 6:11  

Não basta lutar, ande em vitória! Coloque a Armadura de Deus!  

A Bíblia não nos ensina como lidar com os nossos problemas, ela nos ensina como andar sempre 

na vitória!  

"Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte 

de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo." - Efésios 1:3  

Deus tem nos abençoado com tudo! Em Cristo, você tem tudo. Você tem a vida eterna, todas as 

promessas de Deus escritas na Bíblia, o Espírito Santo e todos os frutos do Espírito, ou seja, amor, 

alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Mas 

porque você é um crente, o diabo presta especial atenção em você. Bem-vindo à Guerra Espiritual!  

Efésios 6:10-18  

Deus nos diz para colocar sua armadura, a mesma usada por Jesus e que Ele deixou para nós, 

quando voltou para o céu, já que havia derrotado o diabo!  

Saiba que quando você está dentro da armadura, o diabo vê você forte, pois ele o vê parecido 

com Jesus!  

Armadura de Deus tem sete partes. Os cinco primeiros são para nossa defesa:  

DEFESA 

1. O CINTURÃO DA VERDADE - peça que detém as outras peças no lugar.  

"Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade." - Efésios 6:14  

A verdade dissipa as trevas e liberta das mentiras do diabo.  

A verdade é como o cinto que segura as outras peças da armadura juntas. Você foi posto em 

liberdade por causa da verdade. Jesus te libertou, por meio da verdade. Ele disse: "E conhecereis a 

verdade, e a verdade vos libertará." (João 8:32). Todos nós ainda temos áreas escuras e áreas de 

servidão em nossa vida, por isso ore: "Pai, me revela as verdades que eu preciso saber para que eu 

possa ser posto em liberdade." Uma área de sua vida ainda está escura, quando você normalmente 

sente medo ou fica preocupado nessa área. Então ore assim: "Deus, ainda existe essa área em que eu 

ainda estou no precisando de luz. Revela-me Suas verdades nesta área em minha vida. Mostrem-me as 

verdades que eu preciso saber”. 

Aos olhos de Deus, a verdade e a vitória são sinônimos (Mateus 12:20) e (Isaías 42:3). E assim 

quanto mais verdades você recebe, mais a vitória se manifestará em sua vida. Depois de saber a 

verdade, o diabo não pode enganar você. Enquanto você está no escuro ou ignorante sobre algo, você 

vai ficar com medo e você estará vulnerável ao engano do diabo. O diabo joga jogos mentais com a 

gente e temos que tomar cuidado com os seus truques.  

 



 

2. A COURAÇA DA JUSTIÇA - protege o peitoral, o coração.  

"Estai, pois, firmes... tendo vestida a couraça da justiça." - Efésios 6:14  

A justiça não é o que fazemos, é um presente e é baseada no que Cristo fez (Romanos 5:17 e 

Daniel 9:24). Se a justiça depende do que você faz, o diabo vai te vencer sempre. Deus dá a você como 

um presente por causa de Jesus e Ele lhe diz: "Mesmo quando você falhar, eu ainda vejo você justo." 

Uma vez que você acordar para este fato que você é justo e quão justo você está em Cristo, apesar de 

seus fracassos, você não vai querer pecar. "Acordai para a justiça e não o pecado." (1 Coríntios 15:34). O 

Espírito Santo é um convincente da justiça, não do pecado (João 16:10).  

Como crente, você deve ser resolvido e convicto sobre o seu perdão e a sua justiça em Cristo. Se 

você não fizer isso, você nunca vai saber de Cristo ou conhecer a Deus intimamente, ou conhecer o 

poder da Sua ressurreição. "... Não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em 

Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé; para que eu possa conhecer, e o poder da sua ressurreição ... 

"(Fl 3:9). "Com justiça serás estabelecida; você deve ser longe da opressão... "(Is 54:14). Podemos 

enfrentar a opressão que inclui recursos de doença, depressão, desânimo e limitados. A saída é ser 

consciente de seus direitos diante de Deus e declarar: "Eu sou a justiça de Deus em Cristo". Quando 

você falha, por exemplo, "Eu sou a justiça de Deus em Cristo". Seja consciente de sua justiça. E quando 

andamos em Sua justiça, a opressão estará longe de nós (Isaías 54:14).  

3. O EVANGELHO DA PAZ - sapatos que protegem seus pés.  

“calçai os pés com a preparação do evangelho da paz." - Efésios 6:15. 

Permanecer em Sua paz.  

Jesus, que é o Príncipe da Paz, nos deu a Sua paz "Deixo com vocês, a minha paz vos dou; não 

como o mundo dá eu dou para você. Não deixe seu coração ser incomodado, nem se atemorize. "(João 

14:27). Esta peça de armadura é, na verdade em seus pés (Efésios 6:15 e Romanos 10:15). Muitos de 

nós têm a oportunidade de compartilhar o evangelho de paz com os nossos amigos e parentes, 

portanto, você usa o seu "Evangelho da paz" como um sapato.  

Por que o evangelho da paz? Porque Deus sabe que é tão fácil para nós para tornar-se 

problemático em nossas mentes e nossos corações. O diabo quer perturbar sua mente, seu coração e 

problemas agitam as suas emoções. Mas o versículo antes de 1 Pedro 5:8 diz: "Lançando todo seu 

cuidado sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós." Então, um cristão que pratica a lançar todos os seus 

cuidados ao Senhor não pode ser devorado pelo diabo. "Não se perturbe o coração, nem se atemorize." 

(João 14:27). "Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com 

ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus." (Fp 4:6)  

Em uma guerra espiritual, é vital que você colocar sapatos do evangelho de paz. "Eis que eu dar-

lhe a autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará 

dano algum." (Lucas 10:19)  

Quando você anda em paz, você está, inconscientemente, permitindo Deus te guiar. A paz que 

Jesus nos legou inclui bem-estar, saúde e prosperidade. Deus quer que você em um estado perpétuo de 



shalom ou seja, um estado de saúde, o estado de imperturbável, sem ser perturbado, bem-estar. Mas 

lembre-se sempre que o diabo vai tentar perturbar essa sensação de paz.  

A paz de Jesus é forte, duradouro e não é afetado por circunstâncias externas.  

Isaías chama o falar em línguas "resto" e "refrescante" (Isaías 28:11-12).  

Pedro  contou com a paz que Jesus legou a ele e ele dormia tranquilamente (Atos 12:5-7). 

Jesus, que dormia em um barco no meio de uma grande tempestade (Marcos 4:38).  

Só Jesus dá uma paz duradoura. 

4. O ESCUDO DA FÉ – protege todo o seu corpo.  

"Acima de tudo, tendo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados 

do maligno." - Efésios 6:16  

Não aceite pensamentos do diabo.  

"Acima de tudo" significa que o "escudo da fé" é de suma importância.  

Quando aceitamos os pensamentos que o iníquo atira em nós, ele é capaz de incutir em nós o 

medo, auto-piedade, condenação, sentimentos de rejeição, sentimentos de traição e assim por diante. 

Então como é que a fé funciona? Ela funciona quando sabemos o quanto Deus nos ama (Gálatas 5:6). Os 

dardos do diabo tenta nos impedir de confiar na verdade de Deus. Eles tentam nos impedir de acreditar 

na nossa justiça em Cristo. Eles tentam nos impedir de caminhar em paz. Mas contanto que você saiba 

que você está vivendo na fé, você não tem que se preocupar onde os dardos inflamados estão vindo, 

porque eles vão se apagar. Portanto, verifique se o seu escudo é um escudo da fé e não duvide!  

A fé é simples, não torne ela tão complicado. Não se trata de ter fé em sua fé, é sobre ter fé em 

sua fé (Jesus). Então, basta descansar em sua fé. Basta acreditar que Ele tem a fé para o seu milagre. 

Basta acreditar que Ele pode e que Ele está disposto a trazer o seu milagre para passar, porque Ele te 

ama.  

Declare, "pelas pisaduras de Jesus, eu estou curado!". "Portanto, não jogue fora a vossa 

confiança, que tem uma grande recompensa. Porque necessitais de perseverança, para que depois de 

ter feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa". Hebreus 10:35. Como você confessar a 

Palavra de Deus, simplesmente descansar em sua fé, não na sua. Basta crer que Ele tem fé para o seu 

milagre!  

 

5. O CAPACETE DA SALVAÇÃO - protege sua cabeça.  

"Tomai também o capacete da salvação." - Efésios 6:17  

A esperança é uma expectativa confiante do bom!  

"Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e tendo por 

capacete a salvação esperança." - 1 Tessalonicenses 5:08  



Deus quer que você coloque na capacete da salvação para ter uma expectativa confiante de que 

algo bom vai acontecer esta semana. Saiba em seu coração e declare com sua boca que vai ser uma boa 

semana, durante o qual você vai ver a preservação de Deus, integridade, saúde e prosperidade. Quando 

você tem esse tipo de atitude, na verdade você está colocando seu "Capacete da Salvação". Jesus disse: 

"De acordo com sua fé que seja com você." - Mateus 9:29  

Todos os dias não precisa ser um mar de rosas, mesmo se você esperar coisas boas, mas se há 

uma tempestade, Jesus pode lhe dar a tranquilidade que você precisa. Ele disse: "No mundo tereis 

aflições; mas tende bom ânimo, eu venci o mundo". João 16:33. Assim, a esperança bíblica é esta: A 

expectativa confiante de que algo bom vai acontecer! Esperança no grego é ELPIS.  

Se você está em apuros agora, você pode colocar o capacete da esperança da salvação. Lembre-

se, a salvação é mais do que apenas ser salvo do inferno. A salvação inclui a cura, a prosperidade e o 

bem-estar. E você tem uma expectativa confiante de que coisas boas estão vindo em sua direção, que 

Deus vai te acompanhar todo tempo. É apenas temporário, é por isso que você pode ter a expectativa 

confiante de algo bom .  

Fé no grego é pistis é acreditar que, agora, você tem a resposta para a sua necessidade em 

Cristo, mesmo que você não vê ainda, enquanto Esperança no grego é Elpis e fala do futuro. A 

esperança é a expectativa confiante de algo bom está para vir. Porém você não pode ter pistis sem 

antes cultivar elpis.  A salvação é estar em Cristo para sempre! Sabendo que lhe dá o poder de fazer o 

bem. A boa notícia é que uma vez que você está em Cristo, nada pode separá-lo dEle e de Seu amor. 

Esperar pelas coisas boas e coisas boas vão acontecer. E você só pode fazer isso se você está gastando 

tempo na Palavra de Deus. Você só pode ter uma expectativa constante de bom se você está mais 

consciente da Palavra de Deus do que qualquer outra coisa.  

Você é um filho do Deus vivo! Deus te ama! Há um Salvador cuidando de você! Anjos vieram antes de 

você! Há mais anjos que trabalham para você do que há demônios que trabalham contra você. Maior é 

aquele que está em vós do que aquele que está no mundo (I João 4:4). Você tem todos os motivos para 

ganhar! Você tem todos os motivos para esperar que as coisas boas aconteçam com você!  

ATAQUE 

As duas últimas peças são ofensivas:  

1. A ESPADA DO ESPÍRITO  

"Tomai... a espada do Espírito, que é a palavra de Deus." - Efésios 6:17  

A Palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes  

A espada do Espírito é a Palavra de Deus. "Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais 

cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito, e das 

juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração." - Hebreus 4:12. A 

Palavra de Deus é precisa  e extremamente poderoso. Pode cortar o diabo em pedaços!  

Declare: "Está escrito: 'Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa." 

- Salmo 91:3. Deus nos ama e Ele quer que vivamos uma vida longa e saudável (Salmo 91:16). Então, 

quando o medo começa a rastejar em cerca de doença ou morte, declara: "Está escrito: 'Mil cairão ao 

teu lado, e dez mil à tua direita; mas não chegará a ti '"-. Salmo 91:7. Alternativamente, declarar: "Está 



escrito: 'Com vida longa vou satisfazê-lo, e lhe mostrarei a minha salvação." - Salmo 91:16. Contador 

movimento do diabo com a Espada da Palavra de Deus!  

Solte a Palavra de Deus a partir de sua boca para você ver o poder real! Quando você fala, é 

como Deus falando.  

Porque a nossa guerra é espiritual, você não pode raciocinar com o medo. A única maneira de 

vencer o medo é falar a Palavra de Deus para o medo, dizendo: "Está escrito: 'Porque Deus não nos deu 

um espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã." - 2 Timóteo 1:7. Alternativamente, se 

você tem medo de alguém, declarar: "Está escrito: 'O Senhor é o meu auxílio; Eu não vou temer. O que o 

homem pode fazer para mim "- Hebreus 13:6. Às vezes, você tem que dizer isso na parte da manhã, em 

seguida, à tarde e outra à noite. Se o diabo quer uma luta, use a espada do Espírito contra ele e ele vai 

ter o ponto de cada vez! Há algo sobre a espada do Espírito, que o diabo não gosta. Ele lembra de Jesus 

e Jesus lembra de sua derrota!  

A Escritura para cada necessidade: (USE A PALAVRA, ESPADA DO ESPÍRITO) 

1) O medo - "Está escrito: 'Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de 

amor e de uma mente sã." - 2 Timóteo 1:7 ou "Está escrito:' O Senhor é o meu auxílio; Eu não vou 

temer. O que o homem pode fazer para mim "- Hebreus 13:06.  

2) Problemas financeiros - "Está escrito:" E o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades 

segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. "- Filipenses 4:19  

3) Perturbar sono - "Está escrito: 'Vou tanto deitar-se em paz e dormir; para você sozinho, ó 

Senhor, me fazes habitar em sua segurança '"- Salmo 04:08 ou" Está escrito:' Quando você se deitar, 

você não vai ter medo.; sim, você vai deitar e seu sono será suave "-. Provérbios 03:24  

4) Sentimento de um dia mau - "Está escrito: 'Este é o dia que o Senhor fez; regozijemo-nos e 

alegremo-nos nele "-. Salmo 118:24  

5) O medo da morte ou de doença - "Está escrito: 'Certamente Ele te livrará do laço do 

passarinheiro, e da peste perniciosa." - Salmo 91:3 ou "Está escrito:' A Mil poderão cair ao seu lado, e 

dez mil à tua direita; mas não chegará a ti '"- Salmo 91:7 ou" Está escrito:'.. Com vida longa vou 

satisfazê-lo, e lhe mostrarei a minha salvação "- Salmo 91:16.  

2. ORANDO NO ESPÍRITO SANTO  

"Orar sempre com toda oração e súplica no Espírito." - Efésios 6:18  

Orando no Espírito em todo tempo 

Aprenda a orar constantemente no espírito ou seja orar em línguas. Se você está passando por 

um momento difícil, ore em línguas sempre que você pode e onde quer que vá.  

A bíblia diz que a oração em línguas proporciona descanso e refresca (Isaías 28:11-12), irá mantê-

lo fluindo com Deus (1 Coríntios 14:02) e vai ajudar na área emocional (1 Coríntios 14:04).  

Em Marcos 11:12-20, Jesus nos mostrou que, depois de termos orado sobre uma situação, 

enquanto aguarda a manifestação do nosso milagre, devemos permanecer em oração. Se você não vê 

nada acontecer, não se preocupe. Basta se manter orando no Espírito. Faça o seu corpo uma casa de 

oração, e você acabará por ver todo o problema murchar e morrer! Então entre no gemido com o  



Espírito enquanto aguarda a manifestação do seu milagre, Deus está removendo "ladrões" do seu 

templo, que estão roubando a saúde, vigor e vida do seu corpo - João 10:10.  

Nossos corpos são templos do Espírito Santo - 1 Coríntios 6:18-20:  

"Fugi da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas 

o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do 

Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e você não tem o seu próprio? Porque 

fostes comprados por bom preço; Portanto, glorifiquem a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os 

quais pertencem a Deus ".  

O Espírito ajuda orando por você, portanto orar através do Espírito é a Sua maneira de ajudar-

nos a superar a nossa fraqueza de não saber como ou por que orar durante uma dificuldade.  

Quando você abrir a boca e orar no Espírito, seu corpo começa a ser reparado a partir de dentro 

para fora. Dentro da "casa", as lâmpadas serão acesas, não será, então, sinais visíveis de reparo para o 

seu corpo, a manifestação de sua cura. A limpeza não pode ser realizado durante a noite, mas será 

concluída se você perseverar. Falando em língua ajuda a reparar o seu corpo, alma e mente!  

"Vigiar a porta dos meus lábios." - Salmo 141:3. Não deixe que o diabo feche sua porta. Por falar 

em línguas, você está falando com Deus! "Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, mas o meu 

entendimento fica infrutífero." - 1 Coríntios 14:14  

GUERRA ESPIRITUAL: MITOS E VERDADES  

"Nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, 

contra os príncipes das trevas deste século." - Efésios 6:12  

Não lutar pela vitória, Luta em Vitória! Não compre as mentiras do diabo!  

1) Deus é onisciente. O diabo não é. Se ele soubesse que a cruz significaria sua derrota, ele não 

teria crucificado o Senhor da glória! (1 Coríntios 2:8) Então o diabo não sabe tudo, ele não sabe o que 

você está pensando até que você abra a boca. Então, cuidado com a boca! Preste atenção a sua 

confissão!  

2) Deus é onipotente. O diabo não é. Ele não é todo-poderoso senão ele teria feito com que você 

parasse de receber a Palavra de Deus, de ir à igreja ou até mesmo matá-lo. Ele não pode simplesmente 

devorar qualquer um que ele gosta, ele não é todo-poderoso (1 Pedro 5:8). Ele também é um mentiroso 

(João 8:44) e o único poder ou arma que ele tem contra você são suas mentiras (Colossenses 2:15), 

porque Cristo o derrotou e desarmou-o. "Ciladas do diabo" (Efésios 6:11) refere-se a suas mentiras e 

enganos. Ele sempre fazer você pensar que você não tem o suficiente, ou que você não tem o que Deus 

já lhe deu. É por isso que ele é o mestre da mentira, o pai da mentira (João 8:44).  

3) Deus é onipresente. O diabo não é.  

Deus quer que você fique firme. Ele mencionou  a palavra “firme” 4 vezes em Efésios 6:11-14. 

Agora, para ficar significa que você não tem que lutar, por que você já ganhou. Fique na vitória que 

Cristo já conquistou para você. Você não está lutando pela vitória, você está lutando em vitória.  

"E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo 

Jesus." - Filipenses 4:19  



Então diga: "Eu não estou tentando ser rico. Eu sou rico. Em Cristo, eu sou rico! Em Cristo, eu 

tenho tudo! " 

"Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as 

potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas 

regiões celestes." - Efésios 6:12  

Não veja as pessoas como o problema. Diga Não ao ódio, ame e perdoe sempre. Se você tiver 

alguém para atacar, ataque o demônio em nome de Jesus. Sua batalha não é com a carne e sangue. Sua 

batalha é com os poderes das trevas por trás dele. Diga: "Em nome de Jesus, eu amarro o espírito que 

está causando esse conflito!".  

RESUMO 

As sete peças da armadura de Deus que Paulo nos encoraja a colocar eram o que o próprio 

Senhor colocou quando lidou com a vingança contra os seus adversários, para fazer cumprir a justiça e 

proteger os justos. Então da próxima vez, ele vai pensar duas vezes antes de ele vir contra você!  

Comece a Permitir a verdade de Deus para brilhar em todas as áreas de sua vida e as trevas 

serão dissipadas. Caminhe no dom da justiça e, como diz Paulo em Romanos 5:17, você vai reinar na 

vida. Fique seguro, em plena certeza de sua salvação, tendo apenas uma expectativa confiante de coisas 

boas que virão. Proteja-se com o escudo, que é a fé em sua fé(Jesus) que nunca falha. Concorde com a 

Palavra de Deus, falando-a adiante. E ore em línguas em todos os momentos com toda a perseverança e 

as suas línguas fluirá no poder!  

Deus nos deu a Sua armadura para nos fazer forte nele e na força do seu poder, para colocá-lo 

hoje! 

 


