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Introdução



Por isso, vistam toda a 
armadura de Deus, para 

que possam resistir no dia 
mau e permanecer 

inabaláveis, depois de 
terem feito tudo.

Ef 6.13



Por isso, vistam toda a 
armadura de Deus, para 

que possam resistir no dia 
mau e permanecer 

inabaláveis, depois de 
terem feito tudo.

Ef 6.13



Assim, mantenham-se 
firmes, cingindo-se 

com o cinto da 
verdade, vestindo a 
couraça da justiça

Ef 6.14



O filho de Deus sofrerá 
ataque satânicos com o 

propósito de desviá-lo dos 
propósitos de Deus e fazer 

dele um motivo de vergonha 
e alvo da indignação de Deus. 



Para que o filho de Deus 
resista aos ataques 

satânicos ele precisa 
vestir cada peça da 

armadura preparada por 
Deus. 



1ª Peça: Cinto da verdade  





Assim, mantenham-se 
firmes, cingindo-se 

com o cinto da 
verdade, vestindo a 
couraça da justiça 

Ef 6.14



2ª Peça:Couraça da justiça  



II 2-4



Assim, mantenham-se 
firmes, cingindo-se 

com o cinto da 
verdade, vestindo a 
couraça da justiça 

Ef 6.14



Portanto, 
submetam-se a 

Deus. Resistam ao 
diabo, e ele fugirá 

de vocês.
Tg 4.7



3ª Peça: 
Sapatos do evangelho da paz  



IL 1-2



e tendo os pés 
calçados com a 

prontidão do 
evangelho da paz.

Ef 6.15



Tendo sido, pois, 
justificados pela fé, 

temos paz com Deus, 
por nosso Senhor 

Jesus Cristo,
Rm 5.1



se possível, quanto 
depender de vós, 

tende paz com 
todos os homens;

Rm 12.18



4ª Peça: Escudo da fé 



II 1-2



Além disso, usem o 
escudo da fé, com o 
qual vocês poderão 

apagar todas as setas 
inflamadas do Maligno.

Ef 6.16



Que diremos, pois, à 
vista destas coisas? 
Se Deus é por nós, 
quem será contra 

nós?
Rm 8.31



Aquele que não poupou o 
seu próprio Filho, antes, por 

todos nós o entregou, 
porventura, não nos dará 
graciosamente com ele 

todas as coisas?
Rm 8.32



Quem intentará 
acusação contra os 
eleitos de Deus? É 

Deus quem os 
justifica.

Rm 8.33



Quem os condenará? É 
Cristo Jesus quem morreu 

ou, antes, quem 
ressuscitou, o qual está à 
direita de Deus e também 

intercede por nós.
Rm 8.34



Quem nos separará do 
amor de Cristo? Será 

tribulação, ou angústia, ou 
perseguição, ou fome, ou 

nudez, ou perigo, ou 
espada? 

Rm 8.35



Como está escrito: Por 
amor de ti, somos 

entregues à morte o dia 
todo, fomos considerados 

como ovelhas para o 
matadouro. 

Rm 8.36



Em todas estas coisas, 
porém, somos mais 
que vencedores, por 

meio daquele que nos 
amou.

Rm 8.37



5ª Peça: Capacete da salvação 



II 2-3



Usem o capacete da 
salvação e a espada 
do Espírito, que é a 

palavra de Deus.
Ef 6.17



E não somente ela, mas 
também nós, que temos as 

primícias do Espírito, 
igualmente gememos em 

nosso íntimo, aguardando a 
adoção de filhos, a redenção 

do nosso corpo.
Rm 8.23



Porque, na esperança, 
fomos salvos. Ora, 

esperança que se vê não 
é esperança; pois o que 

alguém vê, como o 
espera?

Rm 8.24



Então, ele me disse: A minha 
graça te basta, porque o poder 
se aperfeiçoa na fraqueza. De 
boa vontade, pois, mais me 
gloriarei nas fraquezas, para 

que sobre mim repouse o 
poder de Cristo.

2Co 12.9



6ª Peça: Espada do Espírito



II 3



Usem o capacete da 
salvação e a espada 
do Espírito, que é a 

palavra de Deus.
Ef 6.17



1 A seguir, foi Jesus levado 
pelo Espírito ao deserto, 

para ser tentado pelo diabo. 
2 E, depois de jejuar 

quarenta dias e quarenta 
noites, teve fome.

Mt 4



Então, o tentador, 
aproximando-se, lhe 
disse: Se és Filho de 

Deus, manda que estas 
pedras se transformem 

em pães.
Mt 4.3



Jesus, porém, 
respondeu: Está escrito: 
Não só de pão viverá o 
homem, mas de toda 

palavra que procede da 
boca de Deus.

Mt 4.4



Então, o diabo o 
levou à Cidade 

Santa, colocou-o 
sobre o pináculo do 

templo
Mt 4.5



e lhe disse: Se és Filho de 
Deus, atira-te abaixo, porque 
está escrito: Aos seus anjos 

ordenará a teu respeito que te 
guardem; e: Eles te susterão 

nas suas mãos, para não 
tropeçares nalguma pedra.

Mt 4.6



Respondeu-lhe 
Jesus: Também 
está escrito: Não 

tentarás o Senhor, 
teu Deus.

Mt 4.7



Levou-o ainda o diabo 
a um monte muito alto, 
mostrou-lhe todos os 
reinos do mundo e a 

glória deles
Mt 4.8



e lhe disse: Tudo 
isto te darei se, 
prostrado, me 

adorares. 
Mt 4.9



Então, Jesus lhe 
ordenou: Retira-te, 

Satanás, porque está 
escrito: Ao Senhor, teu 
Deus, adorarás, e só a 

ele darás culto.
Mt 4.10



Com isto, o deixou 
o diabo, e eis que 
vieram anjos e o 

serviram.
Mt 4.11



Porque a palavra de Deus é viva, 
e eficaz, e mais cortante do que 
qualquer espada de dois gumes, 
e penetra até ao ponto de dividir 

alma e espírito, juntas e medulas, 
e é apta para discernir os 

pensamentos e propósitos do 
coração.

Hb 4.12



Conclusão: 
Para que essa armadura?



Por isso, vistam toda a 
armadura de Deus, para 
que possam resistir no 
dia mau e permanecer 
inabaláveis, depois de 

terem feito tudo. 
Ef 6.13



Assim, mantenham-se 
firmes, cingindo-se 

com o cinto da 
verdade, vestindo a 
couraça da justiça

Ef 6.14


