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Comentários iniciais:

Texto Áureo:

Ef 6.13
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e,
havendo feito tudo, ficar firmes. 

Texto da Leitura Bíblica em classe:

Efésios  6.13-20
13- Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau
e, havendo feito tudo, ficar firmes. 

14- Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a
couraça da justiça,

15- e calçados os pés na preparação do evangelho da paz; 

16- tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos
inflamados do maligno. 

17- Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espirito, que é a palavra de
Deus, 

- A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a arma ofensiva do crente, para uso na
guerra contra o poder do mal. Por esta razão, Satanás fará todos os esforços possíveis
para subverter ou destruir a confiança do crente na Palavra. A igreja precisa defender as
Escrituras inspiradas contra o argumento de que ela não é a Palavra de Deus em tudo que
ensina. Abandonar a posição e a atitude de Cristo e dos apóstolos para com a Palavra de
Deus é destruir  seu poder de convencer,  corrigir,  redimir,  curar,  expulsar  demônios  e



vencer o mal. Negar sua fidedignidade total, em tudo quanto ela ensina é entregar-nos a
Satanás.
 

18-  orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espirito e vigiando nisso
com toda perseverança e súplica por todos os santos 

- A guerra do cristão contra as forças espirituais de Satanás exige dedicação a oração,
orando no Espírito, em todo tempo, com toda oração e súplica, por todos os santos, com
toda perseverança. A oração não deve ser considerada apenas mais uma arma, mas parte
do conflito propriamente dito, onde a vitória é alcançada, mediante a cooperação com o
próprio Deus. Deixar de orar diligentemente, sob todas as formas de oração, em todas as
situações, é render-se ao inimigo e deixar de lutar.

19-  e por mim; para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com
confiança, para fazer notório o mistério do evangelho, 

20-  pelo qual sou embaixador em cadeias;  para que possa falar dele livremente,
como me convém falar. 
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