


 
1 Estudo: Batalha Espiritual 

        Sumário 
 

 

Introdução ............................................................................................ 02 

O Diabo ................................................................................................ 03 

As ciladas do Diabo ............................................................................. 05 

Fortalezas ............................................................................................ 07 

Opressão ............................................................................................. 08 

Jesus lutou através da Palavra ............................................................ 12 

A Armadura de Deus ........................................................................... 15 

Conclusão ............................................................................................ 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 Estudo: Batalha Espiritual 

Introdução 
 

Esse estudo de Batalha Espiritual não tem o propósito de nos causar medo, afinal Deus 

não nos deu um espírito de medo, mas de poder.  

 

O intuito é apresentar algumas verdades da Palavra de Deus a respeito desse tema. 

 

Precisamos compreender que o reino espiritual é real e que o Diabo tem um exército 

organizado, ele atua na tentativa de destruir a vida dos filhos de Deus. Ao 

conhecermos a forma de atuação do nosso inimigo, à luz da Palavra de Deus, nós nos 

tornamos aptos para combatermos seus ataques conforme a Verdade, e como está 

escrito, permanecermos inabaláveis. 

 

Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam 

toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas 

do Diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra 

os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de 

trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por 

isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no 

dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. 

Efésios 6:10-13 NVI 

 

Nesse estudo falaremos sobre o Diabo, aprenderemos que o significado do nome 

“Diabo” já nos revela a forma de atuação do inimigo. Aprenderemos o que são as 

ciladas do Diabo, quais as intenções dele sobre nossas vidas e o quão importante é 

entendermos a respeito das fortalezas mentais, pois descobriremos que o inimigo 

atua por meio de estruturas mentais malignas e carnais. Veremos que ao conseguir 

seu desígnio de estabelecer fortalezas na mente humana, ele começa a reinar sobre os 

pensamentos das suas vítimas e o resultado final é a opressão. 

 

Mas diante de tudo isso, glória a Deus por Cristo Jesus, que veio destruir as obras do 

Diabo (1 João 3:8) e curar os oprimidos pelo inimigo (Atos 10:38). 

 

Veremos o exemplo de Jesus, como ele guerreou com o Diabo e o colocou para correr.  
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Para finalizar, veremos a importância de andarmos no poder de Deus e vestidos com a 

Sua armadura. 

 

Antes de iniciarmos o estudo propriamente dito, quero encorajá-lo a não temer, 

lembrando você de algumas verdades Bíblicas a respeito dos filhos de Deus: 

 

 Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo (Leia 1 João 

4:4). 

 

 Deus trabalha em nosso favor (Leia Romanos 8:31). 

 

 Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores (Leia Romanos 8:37). 

 

 Deus já nos deu tudo que precisamos para viver a vida abundante que Cristo 

conquistou para nós. Nós acessamos tudo que já está disponível à medida que 

crescemos no pleno conhecimento de Cristo Jesus (Leia 2 Pedro 1:3). 

 

Também precisamos saber que o Diabo só tem sucesso em nossas vidas por dois 

motivos: 

 

1)  Quando ignoramos a Verdade.  

2)  Quando não cremos na Verdade. 

 

Por isso, incentivo você a mergulhar no estudo da Palavra de Deus e a crer na Verdade 

da Palavra. 

 

1)  O Diabo 
 

Quando falamos a palavra Diabo pensamos que é apenas um nome, mas seu 

significado no original grego descreve mais do que isso, é um cargo, descreve uma 

forma de atuação.  

 

A palavra Diabo no grego é: διαβολος diabolos 
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Essa é uma palavra composta, formada por outras duas palavras: 

 

 δια dia = Penetrar, entrar 

 βαλλω ballos = Lançar algo, arremessar 

 

Quando juntamos essas duas palavras, formando diabolos, temos um significado bem 

relevante: é a descrição de alguém que ataca, que lança um objeto 

insistentemente até conseguir penetrar o alvo. Por isso o Diabo também é descrito 

como caluniador, ele é aquele que lança calúnias, acusações e mentiras, vez após 

vez, até penetrar o alvo.  

 

E qual é o alvo do Diabo? A mente humana!  

 

A mente é a grande arena de batalha espiritual do ser humano. Se lermos o novo 

testamento, principalmente as cartas do apóstolo Paulo, veremos que quase todas as 

vezes que se fala sobre guerra espiritual, esse assunto está relacionado com a mente 

humana. O Diabo sabe que a mente tem o poder de conduzir o homem para uma vida 

de paz ou de aflição. Veja o que está escrito em Romanos: 

 

Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne 

deseja; mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada 

para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a 

mentalidade do Espírito é vida e paz; Romanos 8:5-6 NVI 

 

Se o Diabo conseguir penetrar a mente humana, ele consegue controlar a maneira de 

pensar, por conseguinte atingirá a forma de agir. Se ele penetra nossa mente, ele pode 

dominar nossas emoções, e aí ele tem poder sobre nossas reações, sobre como nos 

comportaremos com outras pessoas, sobre como reagiremos diante das circunstâncias 

da vida. Precisamos entender que o primeiro alvo de Satanás é a nossa mente. 

Por isso ele está constantemente atacando a mente, dia após dia, lançando insultos, 

mentiras, alegações, insinuações, com o objetivo de penetrá-la. 

 

Nós precisamos entender como funciona a guerra espiritual para nos posicionarmos 

corretamente.  
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O intuito do Diabo é governar o ser humano por meio de ESTRUTURAS MENTAIS, é 

assim que ele age no mundo, na vida dos incrédulos, daqueles que não nasceram de 

novo.  

 

Nós, como filhos de Deus, temos todo o poder em Cristo Jesus para resistirmos às 

mentiras do Diabo e permanecermos firmes em fé na Verdade de Deus. Por isso 

precisamos conhecer a Verdade, para quando as mentiras do inimigo forem lançadas 

em nossa mente, nós sermos capazes de discernir e não aceitá-las. Mas se não 

conhecemos a Verdade, como saberemos que o que estamos recebendo e crendo é 

uma mentira? 

 

Por isso, nossa vida não pode ser divorciada da Bíblia, ela é a Palavra de Deus escrita 

e nos revela a Verdade. O Espírito Santo nos dá entendimento e capacidade para a 

compreendermos. Ele mesmo nos guia e nos ensina em toda a Verdade. 

 

2) Ciladas  
 

 A palavra ciladas no original grego é: μεθοδεια methodeia. 

 

Essa é uma palavra composta, formada pela junção de duas palavras: 

 

 μετα meta = com 

 οδευω hodeuo = viajar por uma estrada 

 

A junção dessas duas palavras (que é a palavra em português “ciladas”) descreve o 

diabo atuando numa estrada. Isso significa que ele traça um caminho, ele não age 

aleatoriamente, pelo contrário, ele segue por uma estrada, com o objetivo de alcançar 

um destino. Já vimos que o destino é a mente humana.  

 

Quando o Diabo consegue entrar na mente humana com suas mentiras, ele deixa a 

mente embaralhada, confusa, uma mente que não pensa mais corretamente. A mente 

começa a ficar titubeante, uma hora crê, outra hora não crê mais. Isso descreve bem 

os desígnios de Satanás.  
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Por isso o apóstolo Paulo declarou que não ignorava as intenções (desígnios) de 

Satanás, ou seja, ele estava atento às tentativas do inimigo de causar confusão (Leia 2 

Coríntios 2:11). 

 

O Diabo atua liberando mentiras e enganos que se fundamentam na sabedoria do 

mundo. Leia o versículo a seguir: 

 

Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os 

padrões desta era, deve tornar-se “louco” para que se torne sábio.              

1 Coríntios 3:18 NVI 

 

Essa palavra “louco”, no original grego é:  μωρος moros 

 

Um dos significados dessa palavra é incrédulo. 

 

Veja que interessante essa escritura que acabamos de ler, diz que se alguém pensa 

ser sábio segundo os padrões do mundo, deve tornar-se incrédulo em relação a essa 

sabedoria para que então se torne sábio. 

 

Por isso quando em Efésios 6 está escrito que precisamos ficar firmes contra as 

ciladas do Diabo (e nós já vimos o que são ciladas e como é a forma de atuação do 

Diabo), é o mesmo que dizer: 

 

Fiquem firmes contra as tentativas do Diabo de penetrar a mente de vocês com 

mentiras e enganos, fundamentados na sabedoria do mundo. 

 

Como podemos ficar firmes?  

 

Crendo na Verdade de Deus e nos tornando incrédulos em relação à sabedoria do 

mundo. 

 

O Diabo usa a mentalidade da carne, usa as estruturas mentais do mundo para nos 

enganar, mas se nós estivermos firmes na Verdade de Deus nós não cairemos em 

suas armadilhas. 
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Por isso é tão importante o estudo da Palavra, dedique-se à leitura da Bíblia, ela nos 

apresenta a verdade de Deus, a forma como Deus pensa, Nela nós conhecemos a 

sabedoria divina. 

 

A intenção do Diabo é nos deixar longe da Palavra de Deus e penetrar a mente 

humana por meio de enganos, estabelecendo fortalezas de mentira e incredulidade, 

esse é o assunto do próximo tópico. 

 

3) Fortalezas  
 

Fortalezas são coisas firmes nas quais alguém acredita. Após o Diabo conseguir 

adentrar a mente, confundir a mente humana com suas mentiras, ele então se 

estabelece por meio de fortalezas. Coisas enganosas e mentirosas que alguém de 

tanto ouvir passou a acreditar e mais, passou a estabelecer como “verdade” para sua 

vida. Quando você ouve a palavra “fortaleza” o que vem à sua mente? Eu imagino um 

castelo, cheio de muros de proteção, onde habita um rei ou um príncipe.  

 

É exatamente isso que o Diabo quer: estabelecer fortalezas para reinar sobre o homem 

a partir delas. Quando ele consegue, ele se estabelece ali com suas mentiras e 

começa a dominar nossa vida por meio de uma estrutura mental. Essa estrutura mental 

das trevas nos dita como devemos viver. Então começam a se manifestar os 

pensamentos e atitudes de incredulidade. Começamos a dizer que nada mais dará 

certo, que nosso casamento não tem saída, que nossos filhos não tem mais jeito, que 

nossa vida está destruída, que não adianta mais ir à igreja... Quando isso acontece 

Satanás alcançou seu objetivo, governar o homem por meio de sua mente. As 

fortalezas aprisionam. 

 

Precisamos crescer no conhecimento da Verdade para discernirmos quando estamos 

agindo por meio de uma fortaleza maligna. 

 

 As armas de Deus são poderosas para destruir toda fortaleza. Veja o que está escrito: 

 

Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os 

padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são 
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humanas; ao contrário, são poderosas em Deus para destruir 

fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta 

contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento, 

para torná-lo obediente a Cristo.  2 Coríntios 10:3-5 NVI 

 

A espada da Palavra de Deus é poderosa para penetrar as fortalezas do inimigo e 

destruí-las.  

 

Por isso precisamos nos relacionar intimamente com a Palavra de Deus, ela é uma 

arma extremamente poderosa para destruir todas as mentiras do Diabo. 

 

Se ignorarmos a Verdade ou não crermos Nela, nos tornamos presas fáceis para o 

inimigo.  

 

Se ele conseguir estabelecer fortalezas e nós não resistirmos a isso por meio da fé e 

da rendição à Palavra de Deus, ele consegue o objetivo final dele, que é oprimir o 

homem, ou seja, governá-lo por meio da sua mente. Esse é o assunto do próximo 

capítulo: Opressão. 

 

4) Opressão  
 

A palavra oprimido no original grego é: καταδυναστευω  katadunasteuo. 

 

Essa é uma palavra composta, formada pela junção de duas palavras: 

 

 κατα kata = abaixo de, de acordo com 

 δυναστης dunastes = príncipe, alto oficial 

 

Se unirmos o significado dessas duas palavras temos algo semelhante a: abaixo do 

príncipe, de acordo com o príncipe, mas num sentido ruim, de um príncipe maldoso.  

O significado da palavra oprimido no original grego, segundo a corcordância Strong, é: 

 

 Exercer controle rígido sobre alguém 
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Ou seja, a opressão é o domínio que o Diabo exerce sobre a vida de alguém. Esse 

domínio é realizado por meio da mente humana, através de estruturas mentais (formas 

de pensar, de argumentar).  

 

Alguém que recebe as mentiras do Diabo como se fossem verdades, abre caminho 

para que ele estabeleça fortalezas em sua mente, conforme vimos no capítulo anterior. 

A partir dessas fortalezas o Diabo começa a ditar como a pessoa deve viver, o que ela 

deve pensar, o que ela deve fazer. É importante entendermos que o inimigo se 

estabelece utilizando a sabedoria do mundo e a mentalidade da carne. Conforme nós 

já vimos em Romanos 8:6, a mentalidade da carne produz morte. 

 

Não é em vão que em Romanos está escrito: 

 

Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela 

renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e 

comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.                        

Romanos 12:2 NVI 

 

Quando nos amoldamos ao padrão mundano de pensar nos tornamos presas fáceis 

para o Diabo.  

 

E ele é um rei cruel que governa seu povo através da tirania, do controle, da 

manipulação, da opressão, aprisionando seus súditos.  

 

Por isso temos visto tantos e tantos irmãos em Cristo viverem tristes, frustrados, irados, 

amargurados, alguns que não conseguem mais encontrar sentido em sua própria vida. 

Infelizmente se amoldaram à maneira do mundo de pensar, de raciocinar, de 

argumentar e suas vidas estão sendo governadas por estruturas mentais malignas, 

estão sendo oprimidos pelo Diabo. 

 

Mas a boa notícia é que Jesus veio para curar os oprimidos do Diabo, leia comigo: 
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Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e 

como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os 

oprimidos pelo Diabo, porque Deus estava com ele. Atos 10:38 NVI 

 

O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor 

ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar 

dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos 

cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Isaías 61:1 NVI 

 

E como é possível acessarmos essa libertação que temos em Jesus Cristo e por meio 

de Jesus Cristo? 

 

Vamos deixar o próprio Jesus nos responder: 

 

Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: “Se vocês 

permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão 

meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os 

libertará”. João 8:31-32 

 

Nós acessamos toda liberdade que recebemos por meio de Jesus Cristo ao 

PERMANECERMOS FIRMES EM SUA PALAVRA. A consequência dessa atitude é 

que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. 

 

A Verdade é Jesus Cristo (Leia João 14:6), e Ele se revela a nós por meio de Sua 

Palavra. Nós temos a honra e o privilégio de termos a Palavra de Deus escrita. Mas 

muitos irmãos tratam a Bíblia como se fosse um livro qualquer e outros a tratam 

apenas como um livro de regras humanas. Alguns não a leem por que dizem que não a 

compreendem, essa é uma mentira do Diabo, pois todo filho de Deus tem o Espírito 

Santo habitando em si, e é Ele quem nos ensina e nos revela as verdades contidas na 

Bíblia. 

 

Toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para nos ensinar a respeito de todas as 

coisas. Ela é poderosa e eficaz. Jesus Cristo e a Palavra são um, eles não estão 

divorciados, afinal, Jesus é a Palavra que se fez carne. 
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Para nós desfrutarmos de toda a libertação que temos em Cristo precisamos 

permanecer em Sua Palavra, pois ela nos revela a Verdade, e a Verdade nos libertará. 

 

Não existe uma vida livre longe da Palavra de Deus. Por isso eu incentivo você a 

mergulhar no Estudo da Palavra. Seja perseverante na Palavra. 

 

Se você não tem intimidade com a Bíblia e não sabe nem por onde começar, permita-

me sugerir um E-book que fiz com o desejo de ajudar meus irmãos na leitura e no 

estudo Bíblico. O nome desse E-book é: Quer estudar a Bíblia e não sabe por onde 

começar? 

 

Você pode fazer o download dele gratuitamente através do site: 

 

www.ministeriovidacwb.com/estudos 

 

Quando permanecemos em intimidade com a Palavra e crendo nela, com certeza 

experimentaremos uma vida de liberdade. Uma jornada de fé em fé e de glória em 

glória. 

 

Conforme falei no início desse estudo, o Diabo só tem sucesso em nossas vidas por 

dois motivos: 

 

1) Quando ignoramos a Verdade.  

2)  Quando não cremos na Verdade. 

 

Viva as boas novas de Jesus Cristo permanecendo firme na Palavra de Deus e 

crendo Nela, assim você experimentará libertação de toda opressão e será livre de 

toda obra do Diabo.  

 

No próximo capítulo veremos o exemplo de Jesus, como Ele lutou com o Diabo usando 

a Palavra de Deus e saiu vitorioso, colocando o inimigo para correr. 

 

 

 

https://www.ministeriovidacwb.com/estudos
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5) Jesus lutou através da Palavra 
 

Vamos ler o relato da tentação de Jesus no deserto descrita no Evangelho de Mateus: 

 

Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo 

Diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O 

tentador aproximou-se dele e disse: “Se és o Filho de Deus, manda 

que estas pedras se transformem em pães”. Jesus respondeu: “Está 

escrito: ‘Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que 

procede da boca de Deus’”. Então o Diabo o levou à cidade santa, 

colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: “Se és o Filho de 

Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito:“ ‘Ele dará ordens a 

seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que 

você não tropece em alguma pedra’”. Jesus lhe respondeu: “Também 

está escrito: ‘Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus’”. Depois, o 

Diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do 

mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: “Tudo isto te darei se te 

prostrares e me adorares”. Jesus lhe disse: “Retire-se, Satanás! Pois 

está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto”. 

Então o Diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram.                

Mateus 4:1-11 NVI 

 

Primeiro é importante observarmos que Jesus estava num momento de fragilidade, 

depois de passar quarenta dias e quarenta noites num deserto, jejuando, tinha uma 

necessidade: a fome.  

 

A primeira tentação do Diabo foi exatamente onde Jesus estava frágil. O inimigo atacou 

a identidade de Jesus dizendo: Se és o Filho de Deus. Depois sugeriu algo para Jesus 

fazer, que o resultado seria saciar a sua fome, ou seja, satisfazer a sua necessidade. 

 

Perceba como o Diabo foi astuto, tentou Jesus exatamente na sua necessidade. Mas 

veja como Jesus foi brilhante em sua resposta: 

 

Está escrito: ‘Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede 

da boca de Deus’. 
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Jesus usou a Palavra para deixar bem claro para o Diabo que ele não cairia naquela 

sugestão que até parecia boa, mas não era. Pois estava afrontando a Deus, colocando 

em dúvida a identidade de Jesus, que foi firmada pelo próprio Deus, afinal, foi o Pai 

que declarou abertamente sobre Jesus: Este é o meu Filho amado, de quem me 

agrado (Mateus 3:17). 

 

Perceba que o Diabo não desistiu de tentar convencer Jesus, de fazer Jesus mudar a 

sua forma de ver as coisas. O inimigo insistiu colocando à prova a identidade de Jesus: 

“Se és o filho de Deus”, mas agora não apenas tentou colocar em dúvida quem Jesus 

era, como também manipulou a Palavra de Deus ao seu bel prazer, para tentar 

enganar Jesus: “Pois está escrito:‘Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com 

as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra’”. 

 

Mais uma vez Jesus foi espetacular e não caiu na mentira do Diabo, pelo contrário, 

usou a Palavra corretamente dizendo: “Também está escrito: ‘Não ponha à prova o 

Senhor, o seu Deus’”. 

 

Satanás insistiu pela terceira vez, fazendo uma oferta a Jesus: “Tudo isto te darei se te 

prostrares e me adorares”. 

 

A resposta de Jesus foi extraordinária e o resultado mais extraordinário ainda, veja: 

Jesus lhe disse: “Retire-se, Satanás! Pois está escrito: ‘Adore o Senhor, o seu Deus, e 

só a ele preste culto’”. Então o Diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. 

 

Jesus PERMANECEU FIRME NA PALAVRA, mesmo diante de uma necessidade, 

mesmo estando frágil, ele não se submeteu à estrutura mental do Diabo, ele não se 

sujeitou às tentativas do inimigo de colocar à prova sua identidade, pois ele sabia muito 

bem quem ele era. Jesus não se sujeitou à manipulação da Palavra de Deus feita por 

Satanás, pelo contrário, Jesus usou a Palavra corretamente e colocou o Diabo para 

correr. 

 

Nós temos TUDO o que precisamos para nossa vida em Cristo Jesus, nós acessamos 

esse tudo pela fé na Verdade da Palavra de Deus. 
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Ao permanecermos firmes na Palavra estamos lutando da maneira Bíblica, assim como 

Jesus nos ensinou, e o resultado será o mesmo que aconteceu com Jesus, o Diabo se 

retirará. 

 

O que precisamos entender é que estamos numa jornada, o inimigo não tenta uma 

única vez e depois vai embora e nunca mais volta. Ele está ao nosso redor tentando 

encontrar espaço, nós resistimos suas tentativas PERMANECENDO FIRMES NA FÉ. 

Isso é o que está escrito, veja: 

 

Estejam alertas e vigiem. O Diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor 

como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-

lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês 

têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos.    

1 Pedro 8-9 NVI 

 

Firmes na fé, mas fé em que? Fé na Verdade, fé na Palavra de Deus. 

 

Por isso insisto com você meu irmão e minha irmã, mergulhe no intenso 

relacionamento com a Palavra de Deus. A Palavra é uma arma poderosa e eficaz.  

 

Não considere a Bíblia apenas um livro comum, e também não ache que ela é um livro 

de regras, ou ainda, que a Bíblia é apenas para ser lida no seu momento com Deus 

sem depois a colocar em prática. E também, não tenha medo de não entendê-la, pois o 

Espírito Santo habita em você e Ele te ensinará e te conduzirá em toda a Verdade. 

 

O permanecer firme na Palavra está relacionado a termos a Palavra não apenas de 

forma teórica e superficial em nossa mente, mas em tê-la em nosso coração. Afinal, é 

do coração que procede a fonte da Vida.  

 

A Palavra tem sua eficácia garantida ao nos tornarmos não apenas ouvintes, mas 

praticantes dela. Creia que o Espírito Santo é poderoso para te ajudar a viver por meio 

da Palavra. 

 

Para encerrarmos nosso estudo, no último capítulo, falaremos da armadura de Deus, 

descrita em Efésios 6. 
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6) A Armadura de Deus 
 

Vamos ler a descrição da armadura de Deus em Efésios 6 para compreendermos  

melhor esse assunto: 

 

Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam 

toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas 

do Diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra 

os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de 

trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por 

isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no 

dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, 

mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a 

couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do 

evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual 

vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do Maligno. Usem o 

capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de 

Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e 

súplica; tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na 

oração por todos os santos. Efésios 6:10-18 NVI 

 

Nós já vimos que o início de nossa vitória dentro da batalha espiritual é sermos fortes 

em Deus. Entendendo que a força vem Dele.  

 

Nós já vimos o que o nome Diabo significa e como ele atua. Vimos o que são as 

ciladas, tentativas constantes do Diabo de penetrar a nossa mente com suas mentiras 

e enganos, baseados na sabedoria do mundo e na mentalidade da carne.  

 

Quando a Palavra nos diz nesses versículos de Efésios para nos vestirmos com a 

armadura de Deus, é um ensinamento poderoso a respeito de como permanecermos 

firmes em Sua Palavra. 

 

Vamos falar a respeito de cada parte da armadura: 
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Cinto da verdade 

 

A Verdade é Jesus Cristo, e Ele é revelado através de Sua Palavra, ou seja, da Bíblia. 

O cinto é a primeira parte da armadura, pois é ele que prende e une todas as outras 

partes. Interessante, pois um cinto para ser eficaz em sua função, não pode estar muito 

frouxo e nem ser muito apertado. Tem que ter uma medida exata para quem o utiliza. 

Por isso o cinto é descrito como o cinto da verdade, pois a verdade tem uma medida 

exata, e sabe qual é? A medida exata chama-se JESUS. Afinal, Ele é a Verdade. 

 

Por isso, esteja sempre cingido pela Verdade. Relacione-se com a Palavra de Deus e 

mantenha sua vida em completa unidade com a Verdade.  

 

Lembre-se que é o cinto que mantém todas as outras partes da armadura em seus 

devidos lugares. 

 

Couraça da justiça 

 

Nós sabemos que a justiça de Deus é bem diferente da justiça humana. A justiça de 

Deus consiste em que Ele enviou Jesus para nos substituir, foi Jesus quem levou o 

castigo que nós merecíamos. Essa atitude de Deus, de desviar a sua ira e o seu 

castigo e colocá-los sobre Jesus, trouxe justiça sobre nós. Quando Jesus ressuscitou e 

venceu a morte, Ele estabeleceu uma nova realidade para todo aquele que crê. Quem 

crê em Jesus torna-se participante da sua morte e ressurreição. Essa é a justiça de 

Deus, uma justiça baseada no amor e na misericórdia, e que é recebida por nós pela 

fé. 

 

Quando a Bíblia fala sobre a couraça da justiça,  significa que nosso coração precisa 

estar guardado dentro da justiça de Deus. Uma justiça que não é pelas nossas obras, 

mas pela fé na obra perfeita e completa de Jesus Cristo. 

Por isso que está escrito que é com o coração que se crê para a justiça (Leia Romanos 

10:10). 
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Calçados da prontidão do evangelho da paz 

 

Quando a Palavra fala sobre os calçados que devemos usar, ela nos ensina que esses 

calçados são o EVANGELHO, ou seja, por onde andarmos precisamos estar firmados 

no evangelho de Cristo Jesus. É interessante porque a Bíblia nos apresenta duas 

características a respeito desse calçado: 

 

1) Prontidão do Evangelho: refere-se a estarmos sempre prontos para 

revelarmos a razão da nossa fé, ou seja, falarmos e testemunharmos a respeito 

do Evangelho. 

 

2) Evangelho da Paz: essa característica nos lembra que o Evangelho é o poder 

de Deus para estabelecer a paz entre Ele e o homem, é pelo Evangelho que se 

estabelece a reconciliação (paz) entre Deus e o homem. 

 

Escudo da fé 

 

O escudo da fé é a arma que nós usamos para nos defender das mentiras de Satanás. 

Esse escudo apaga todos os dardos inflamados do maligno. Ao crermos em cada 

Verdade da Palavra de Deus, e nos mantermos perseverantes em crer, nós estamos 

levantando nosso escudo da fé e com ele apagando todas as setas de mentira e 

engano que o Diabo manda em nossas mentes. Vale lembrar que o inimigo se baseia 

na sabedoria do mundo e na mentalidade da carne, então se mantenha na Verdade, 

com seu escudo bem levantado para apagar todas as sugestões e argumentações 

enganosas das trevas. 

 

Capacete da salvação 

 

O capacete nos lembra de que nossa mente precisa estar blindada, protegida pela 

completa salvação que recebemos em Cristo Jesus.  

 

E como mantemos nossa mente guardada dentro do capacete da salvação?  

 

Alimentando-a corretamente. Por isso, ouça, assista, leia tudo que estiver relacionado à 

Verdade da Palavra de Deus. Aquilo que não edifica mantenha bem longe dos seus 
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olhos e ouvidos. Mantenha sua mente sendo alimentada apenas por aquilo que edifica. 

Pois já são muitos momentos nos quais ficamos expostos a todo tipo de sabedoria 

mundana (em nosso trabalho, na rua, com familiares descrentes, e por aí vai). 

Portanto, sempre que você puder escolher o que colocar em sua mente, decida por 

tudo aquilo que é bom, agradável, nobre e que edifica. 

 

Espada do Espírito 

 

A Escritura já nos ensina que a Espada do Espírito é a Palavra de Deus. Em Hebreus 

está escrito: 

 

Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer 

espada de dois gumes; ela penetra até o ponto de dividir alma e 

espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do 

coração.  Hebreus 4:12 NVI 

 

Interessante que está escrito que ela penetra até o ponto de DIVIDIR alma e espírito, 

juntas e medulas. Essa característica está relacionada ao poder que a Palavra tem de 

nos tornar capacitados para entendermos o que vem da alma (aqui se refere à 

estrutura mental terrena e carnal) e do espírito (refere-se à estrutura mental do Espírito 

Santo que habita em nosso espírito). Portanto, a Palavra de Deus nos faz capazes de 

entender todas as coisas que cremos e fazemos que são da alma, ou seja, da estrutura 

mental da carne, para que nós possamos jogar fora esse tipo de pensamento e assumir 

os pensamentos de Cristo. 

 

Lança 

 

Essa é uma parte da armadura que está implícita. 

 

Quando pensamos na armadura de um soldado romano, essa armadura tem o cinto, a 

couraça, o capacete, o calçado, a espada, o escudo e a lança. Um soldado utilizava a 

lança para atingir algum inimigo que estivesse a certa distância. 
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As outras partes da armadura nós já vimos. A lança é exatamente o que está descrito 

no versículo 18, vamos ler novamente: 

 

Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica; 

tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por 

todos os santos. Efésios 6:18 NVI  

 

A oração e a súplica, nada mais é que a intercessão. Essa é a nossa lança, podemos e 

devemos usá-la sempre, como está escrito: em todas as ocasiões.  É com essa lança 

que nós atingimos o inimigo que está atuando a certa distância, seja atacando as 

nossas vidas ou a vida de nossos amados. 
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Conclusão 
 

Agora que temos o conhecimento de que o Diabo atua lançando mentiras e enganos 

fundamentados na sabedoria do mundo e na mentalidade da carne, tentando formar 

fortalezas e nos oprimir, se nós entendermos e crermos que: 

 

 Nós nascemos de novo 

 Nós somos filhos de Deus 

 Nossa força vem de Deus 

 

E nos posicionarmos: 

 

 Em perseverança na Palavra de Deus 

 Vestidos com a Armadura de Deus 

 

Não tem como o inimigo prevalecer. Pelo contrário, ao nos sujeitarmos a Deus e 

resistirmos ao Diabo através da fé na Palavra de Deus, ele fugirá de nós! 

 

Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre sua vida. 

 

No amor de Cristo, 

 

Katiany Lins 

Ministério Vida 

 

 

 

 

 

Esse conteúdo também está disponível em forma de vídeo, com ministrações de  

Katiany Lins. Assista através de nosso canal do YouTube acessando a playlist 

intitulada: “Série: Batalha Espiritual”. 

 

Link do canal: www.youtube.com/c/ministeriovidacwb 

http://www.youtube.com/c/ministeriovidacwb


 
21 Estudo: Batalha Espiritual 

Este material foi produzido pelo Ministério Vida, com autoria de Katiany Lins. 

Não tem fins lucrativos, por isso é vedada a venda do mesmo. 

É liberado para distribuição e uso de forma gratuita, pedimos apenas que respeitem os 

créditos, mantendo a autoria. 

O Ministério Vida disponibiliza esse material gratuitamente através do site: 

www.ministeriovidacwb.com 

 

 

http://www.ministeriovidacwb.com/

