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SERIE: A Armadura de Deus

“Quem é o nosso inimigo e como vencê-lo?”
Efésios 6.10-18

INTRODUÇÃO

Durante  o  mês  de  outubro,  iremos  refletir  sobre  este  tema  de  extrema  importância:  “A
Armadura de Deus”,  pois,  para sermos cristãos fortes e  maduros,  temos que compreender
quais são nossos maiores embates e como devemos nos comportar diante deles. A armadura de
Deus  irá  nos  proteger  do nosso maior  inimigo.  A  palavra  de  Deus  nos  alerta,  em 1Pd 5.8,  a
estarmos vigilantes porque nós temos um adversário e ele está ao nosso derredor procurando
apenas uma brecha para que possa nos tragar. É imprescindível, então, sabermos as artimanhas
do nosso inimigo, conhecermos quem é ele para estarmos protegidos e não sermos atingidos por
seus dardos inflamados; dessa forma, conseguiremos sempre resisti-lo e fazê-lo fugir de nós.

AS ARTIMANHAS DO INIMIGO
Existe um inimigo que usa estratégias inteligentes e planejadas para nos atingir, pois lança mão
de tentações adaptadas às nossas fraquezas individuais. Por exemplo, se alguém tem dificuldade
com a  mentira,  a  inveja,  a  fornicação,  a  prostituição etc.,  será  exatamente  nessa  área  que  o
inimigo irá tentá-lo, logo, devemos identificar as nossas fraquezas e fugir de situações que nos
levam a elas. Nunca devemos menosprezar o poder de Satanás, a palavra nos manda vigiar! Em
1Co 10.12 diz: “Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia”.

NÃO SE DEIXE ENGANAR 
O texto que está em Ef 6.12, deixa claro quem é o nosso inimigo e, também, quem NÃO o é.
Portanto, diz que, não temos que lutar contra carne e sangue, indicando com essa expressão a
natureza  humana.  Não  temos  que  lutar  contra  seres  humanos,  mas,  sim,  contra  os  poderes
malignos. Nas nossas pelejas cotidianas, corremos o risco de nos confundir e começar a lutar
contra o inimigo errado e, também, a usar armas erradas. Muitas vezes, pensamos que o problema
são  as  pessoas,  mas  não  podemos  nos  esquecer  que  o  nosso  inimigo  tem  prazer  em  criar
inimizades  e  conflitos,  fazendo-nos  pensar  que nossos  inimigos  são as  pessoas  com as  quais
convivemos.

COMO VENCÊ-LO?
A boa notícia que temos é que o Diabo já foi vencido por meio da morte de Jesus Cristo (Hb 2.14)
e a sua sentença já foi declarada (Ap 20.10). Estando nós sob esse sangue que foi derramado no
Calvário, não precisamos temer o Diabo. É através de Jesus que podemos vencer todas as ciladas
do inimigo porque maior é o que está em nós, do que o que está no mundo (1Jo 4.4).

COMPARTILHAMENTO
Em quais circunstâncias das nossas vidas temos maior risco de sermos enganados pelo inimigo?

CONCLUSÃO
A nossa força e a nossa confiança devem estar sempre naquele que recebeu todo poder no céu e na
terra: Jesus Cristo. A nossa proteção é estarmos alinhados com a sua vontade, assim Ele nos dará
discernimento  de  como  e  com  quem  lutarmos.  Não  há  como  vencermos  os  principados  e
potestades, o príncipe das trevas deste século, sem sermos uma nova criatura em Cristo, sem nos
afastar do pecado. “Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado; aquele
que nasceu de Deus o protege, e o Maligno não o atinge” (1Jo 5.18).
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