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Conhecendo a Armadura de Deus
O nosso objetivo da aula desta semana é conscientizar a classe para a
realidade da batalha espiritual e que precisamos de uma armadura
espiritual para enfrentar as muitas ciladas do Maligno. (Revista Ensinador
Cristão, Ano 20 – nº 77, p. 40)

Neste comentário traremos um auxílio dentro do texto proposto em
cada tópico, seguindo os objetivos especí cos dados pela lição, com o
objetivo de contribuir para o preparo de sua aula. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.
A GUERRA

A ideia deste primeiro tópico é fazer uma passagem sobre a guerra ao longo
dos séculos, desde Josué até Massada na destruição de Jerusalém pelo
império de Roma no ano 70 d.C. Veri cando como os antigos encaravam a
guerra até chegar ao sentido metafórico de guerra trabalhado pelo apóstolo
Paulo na Carta aos Efésios. Assim, é importante deixar claro que o enfoque
em relação à Batalha Espiritual estabelecido ali pelo apóstolo é metafórico,
gurado. É a representação de nossa guerra espiritual. (Revista Ensinador
Cristão, Ano 20 – nº 77, p. 40)
Podemos analisar a “guerra” na Bíblia por três visões: No Antigo
Testamento, no Novo Testamento e em seu sentido Metafórico; sabendo
que em sua centralidade, guerra sempre nos apresentará situações
con ituosas em que teremos que enfrentar.

www.ebdemfoco.com.br

Conhecendo a Armadura de Deus
No Antigo Testamento podemos encontrar muitas guerras travadas
pelo povo de Israel em sua trajetória. As batalhas na conquista da terra
prometida, ou até mesmo batalhas onde não foram pelejadas com armas,
vemos Israel envolto a confrontos com diversas nações.

Em Israel, a vida nacional começou por meio de uma conquista militar, que
teria sido determinada por Yahweh, sendo essa a mensagem central do livro
de Josué. Essa conquista foi mantida por meio de inúmeros ataques e
contra-ataques, matanças intermináveis de parte a parte. Em todas as
páginas do Antigo Testamento, vemos Yahweh a encorajar o seu povo
terreno nesse empreendimento. Vários nomes e descrições de Deus, notese, assumem uma natureza militar como Homem de Guerra (Êx 15.3; Is
42.13), Senhor dos Exércitos (Êx 12.41; 1 Sm 11.45) etc. (CHAMPLIN 2018, p.
700)
Já o Novo Testamento nos distancia deste ideal. Cristo nos apresenta
uma nova postura e atitude quanto a isso. É de se observar também que o
ambiente histórico é outro que em muito diverge com o apresentado no AT.

O Novo Testamento distancia os crentes dessa loso a bélica, porque não
havia mais uma nação protegida que se envolvia em guerras. Como é obvio,
Jesus inaugurou uma nova atitude, chegando mesmo a recomendar o amor
aos nossos inimigos (Mt 5.44). (CHAMPLIN 2018, p. 700)
Já como sentido gurado, o tema “guerra” nos é apresentado em
diversos aspectos, desde como uma armadura de combate (Ef 6), ou quando
o anticristo é citado em seu combate contra os santos (Ap 11), contudo,
frequentemente virá de forma metafórica o tema “guerra” na Bíblia.
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A METÁFORA BÍBLICA
De forma metafórica o apóstolo Paulo nos apresenta o nosso
equipamento e nossas armas para o combate nessa peleja espiritual: “a
armadura de Deus”. Ele apresenta com propriedade cada item, como
alguém que tem um grande conhecimento de causa deste equipamento.

A experiência de viver em prisões dava a Paulo a habilidade de descrever a
armadura com muita segurança. (Revista Ensinador Cristão, Ano 20 – nº 77,
p. 40)
Essa armadura deve ser “revestida”, mais ou menos como um soldado se
prepara para a batalha, equipando-se com as peças de proteção e de defesa
de seu equipamento. Aqueles itens mencionados, e que consistem da
armadura em sua inteireza, evidentemente são apresentados na ordem em
que os soldados antigos vestiam as várias peças de sua armadura.
(CHAMPLIN 2014, p. 818)
Ao apresentar os elementos dessa armadura, o apóstolo está
apresentando também a nossa vida nesta carreira de fé, onde somos
levados a enfrentamentos diários para que possamos permanecer rmes
ante ao inimigo de nossas almas.
Devemos saber também, que cada peça possui um simbolismo que
unidas nos transmite a mensagem de que cada dia necessitamos de estar
revestidos de Cristo e de seu Espírito Santo nesta longa caminhada.

www.ebdemfoco.com.br

Conhecendo a Armadura de Deus
A colocação da armadura é, na realidade, o revestimento do Senhor Jesus
Cristo por parte do crente; e isso se expressa mediante uma metáfora
poética. Todas as virtudes aqui referidas pertencem supremamente ao
Senhor, e são proporcionadas pelo seu Santo Espírito. Portanto, revestir-se
da armadura de Cristo equivale a assumir a natureza moral de Cristo; e o
revestimento de sua natureza moral envolve o sermos transformados
meta sicamente em sua natureza, para que participemos de sua imagem,
de sua plenitude, e também da plenitude do próprio Deus Pai. (CHAMPLIN
2014, p. 822)
OUTRAS ARMAS USADAS COMO ILUSTRAÇÃO
Os calçados:
Os pés são o nosso meio de locomoção para qualquer lugar que pensamos
ir. Neles temos o sustento do nosso corpo, e a rmeza dos nossos passos.
Esses calçados aqui representam a nossa disposição para o levar o
Evangelho de Cristo e vivermos nEle (Is 52.7), sem estar calçados com essas
“sandálias”, pouco caminharemos.
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O escudo da fé:
O escudo é a arma de defesa de um soldado na
peleja. O escudo de um soldado romano era tão
grande que cobria o seu corpo inteiro, o que nos
sugere como um excelente simbolismo para nós,
soldados de Cristo, somente a fé nos protege por
inteiro neste combate diário onde recebemos
constantemente dados in amados do maligno em
nossa direção, a m de querer nos abater.
O capacete da salvação e a espada do Espírito:
O capacete é o item de proteção da cabeça do soldado e com a espada ele
combatia na peleja sem temor, associando-nos com esta metáfora
magní ca, devemos sempre ter a nossa mente protegida com a esperança e
a magnitude de nossa salvação, sempre combatendo nesta peleja munidos
da espada do Espírito, ou seja, manejando bem a Palavra de Deus.
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A outra lista:
Sabendo que temos na oração o canal de ligação para com Deus, onde as
nossas petições são atendidas, e a nossa alma é respondida, quando
estamos dispostos a tratar com o Senhor nesta jornada.

Não podemos ignorar o perigo que se impõe contra a nossa vida. A Igreja de
Cristo precisa de vigilância espiritual e equipamentos do céu a m de
derrotar os inimigos de nossa alma. Portanto, vivamos cheios do Espírito
Santo! (Revista Ensinador Cristão, Ano 20 – nº 77, p. 40)
Esperando Jesus voltar hoje!
Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco
EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para
professores da EBD que querem ministrar uma aula de
excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça agora
seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides
das lições em PowerPoint, subsídios em PDF, comentários
das lições, cursos bíblicos e cursos de educação cristã.
ACESSAR AGORA
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