
  

Tema: “Uma Igreja preparada para o 

Combate” 

Efésios 6.10-20 – Pr. Paulo Alessandro  



  

Tema: “Uma Igreja preparada para o 

Combate” 

Introdução – Pr. Paulo Alessandro 

A vida Cristã não é um parque de diversões, nem um colônia 

de férias. Não vivemos numa redoma de vidro, nem numa 

estufa espiritual. Ao contrário, vivemos num campo de 

batalha minado pelo inimigo. De combate sem tréguas! 

PORTANTO, há uma luta mundial, suprarracial, 

supraterrena, espiritual e contínua. Não existe pessoa neutra 

nessa guerra! Não existe acordo de Paz com o inimigo.       

(Jo 10.10).  
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Introdução: 

Mas, quando falamos de batalha espiritual e Satanás, há dois 

perigos, dois extremos, ambos nocivos a vida da Igreja:  
1. Subestimar o inimigo – Há muitas pessoas que negam a existência do Diabo, 

desconhecem seu poder, suas armas, seus agentes e suas estratégias.  

2. Superestimar o inimigo – Há aqueles que falam mais do Diabo do que de 

Deus. Falam tanto dele, das armas e das estratégias dele que esquecem do 

“Poder de Deus”. 

Uma dor de cabeça que poderia ser facilmente resolvida com uma dipirona, 

atribui-se ao poder de Satanás! O pneu do carro que fura no transito é artimanha 

do maligno. Aqueles que embarcam nessa vertente de interpretação transferem 

para o Diabo toda a responsabilidade. (Hernandes Dias Lopes – Carta aos Efésios)  
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Passamos por diversas dificuldades e problemas na 

nossa vida cristã. E pensando nessa batalha que todos 

nós estamos inseridos, gostaria de apresentar como a  

Igreja deve se preparar:  

 

1. “Fortalecer-se no Senhor e no seu forte poder” (v.10).  
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2. “Conhecendo o inimigo” (v.11;12).  

a) O inimigo é invisível – são seres reais, porém invisíveis. Esse inimigo 

espreita-nos 24 horas por dia.  

b) Ele escuta cada palavra que você fala, vê cada atitude que você toma e 

acompanha cada ato que você pratica escondido.  

c) Ele é um inimigo espiritual! (I Pe 5.7-9).  
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3. “Vestindo toda armadura de Deus” (v.13).  

 

a) Cinturão da Verdade – Satanás é o Pai da mentira (Jo 8.44), mas o crente 

cuja vida é controlada pela verdade pode vencê-lo!  A máscara da 

Mentira um dia cai! O cinturão é o que segurava a espada. A não ser 

que você pratique a verdade, você não pode usar a Palavra da verdade. 
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b) Couraça da Justiça – Cobria o soldado do pescoço ao peito (metal). A 

couraça representa a vida devota e santa, ou seja, “retidão moral”. 

Satanás é acusador, mas a sua acusação não prospera por causa da 

justiça de Cristo imputada à nós! (Rm 8.33-34).  
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c) Calçando o “Evangelho da Paz” – A disposição do crente para anunciar 

o evangelho da Paz! Se a Igreja quiser  ficar firme e de pé, precisa 

estar calçada com o Evangelho. (Is 52.7).  
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d) O escudo da fé – Protegia todo o corpo do soldado. O Diabo lança 

dardos contra nosso coração e nossa mente! Ele lança: mentiras, 

pensamentos blasfemos, pensamentos de vingança, dúvidas, desejos 

em pecar. Devemos viver pela fé em Cristo! (Gl 2.20).   
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e) O capacete da Salvação –  Quando Deus controla a mente, Satanás não 

pode levar o crente a Fracassar!  

A necessidade: medo da morte, desespero, insegurança sobre a salvação.  

A solução: A espada do Espírito “Palavra de Deus”.     
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f) A arma de ataque – “Espada do Espírito” – Vencemos os 

ataques do Diabo e triunfamos sobre ele por meio da 

Palavra. É pela Palavra que saqueamos o Reino das 

Trevas.     
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Conclusão :  

A Igreja precisa “ORAR” – (v.18;19).  

 

Somos “Embaixadores” de Cristo – (v.20).  

 

Saudações finais da Série de Efésios – (21-24).  


