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Efésios 6:10-20
Quantas batalhas já foram ganhas por causa da genialidade de um líder? Júlio César, Napoleão,
Alexandre, Patton, estes nomes mexeram e mexem com muita gente! A integridade das Escrituras nos faz ver
que a batalha não é a nossa luta pessoal, mas sim parte de uma guerra. Nós somos liderados pelo
inconquistável. E por ser um bom general, ele conhece o nome de cada um, e se preocupa com a segurança e o
bem-estar de todos os seus soldados. E esses soldados divinos não precisam nem ao menos alimentar seus
canhões com munição. A questão da batalha está inteiramente no poder inconquistável do nosso líder.
Na verdade, lutamos em uma batalha que já está ganha. Ela foi ganha quando Jesus se levantou de um
túmulo selado. Na Segunda Guerra mundial, quando os aliados invadiram a Europa, o mundo todo sabia que a
guerra tinha acabado, mas que viriam ainda alguns meses de mortes e batalhas amargas. Haveria ainda frio e
cansaço, perigo e dor, o ruído das bombas e as terríveis quedas mortais dos aviões em chamas. Mas o término
já havia chegado. Ninguém, a não ser um lunático ditador, tinha dúvida quanto a isso. A cortina estava se
fechando. O sinistro show havia terminado.
Estamos agora precisamente na mesma posição. Efésios 6 nos mostra como estar preparados.

Abertura
☼ Qual é a arena da sua maior batalha espiritual atualmente?
___ dentro de mim mesmo: desejos, atitudes, medos.
___ na escola.
___ em minha igreja.
___ no trabalho.
___ em minha família.
___ nos relacionamentos.
☼ Quando você se sente mais “desarmado” para os conflitos que enfrenta?

Estudo
Leia e medite no texto de Efésios 6:10-20 e responda as questões a seguir (use o verso da folha).
1) Que responsabilidade Deus assume em nossas batalhas espirituais? Quais responsabilidades ele nos dá?
2) O versículo 12 nos diz que a nossa luta é espiritual e não física. Que direções enganosas podemos tomar,
se lutarmos a batalha em nível de “carne e osso”?
3) Quais partes da armadura você vê claramente no seu dia-a-dia? Qual está lhe faltando? Ilustre.
4) Que ingrediente não pode faltar para o bom uso desta armadura (v. 18)? Por quê?
5) Qual era o objetivo de Paulo ao se revestir da armadura espiritual (vv. 19,20)? O que isto lhe diz?

Compromisso
☼ Qual é o local onde você mais tem precisado desta armadura espiritual (trabalho, família...)? Explique.
☼ Que partes da armadura você tem mais sentido falta diante dos seus desafios, hoje?
☼ Ore ao Senhor renunciando a todo tipo de batalha travada no mundo físico, pedindo a Ele que o revista de
cada uma das partes desta armadura e dando sabedoria e coragem em seu uso.
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