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TEMA – NÃO SEJA INFLUENCIADO PELOS PADRÕES DO MUNDO 

Efésios 6:10-20 

 

Hoje, nossa maior preocupação como igreja, é a consolidação na Palavra, pois estamos 

vivendo tempos difíceis. (Teste) 

 

Hoje há muitas informações e muitas delas são mentirosas, para nos roubar e tirar o foco. 

Precisamos tomar cuidado com que ouvimos e vemos, pois tudo vai para nossa mente, mexe 

com nossos sentimentos e gera procedimentos. 

 

Paulo, como bom líder, trouxe um alerta no final da sua carta, a respeito dos dias difíceis que 

o povo iria enfrentar, no qual ele deixa bem claro, que o nosso inimigo era satanás. 

 

O que é lindo de Paulo é que ele não ficava se lamentando, mas oferecia um plano para 

combater. 

 

Orientação de Paulo: A estratégia de como vencer (Armadura)                

  Ter consciência de quem é o inimigo.                             

  Uma comunicação bem clara. 

 

Os cuidado do Ap. Paulo com a Igreja:  

 

1) Revistai de toda armadura de Deus 

Revistai de toda ou tudo não é só algumas partes. 

Para que armadura? Para estar firme e protegido contra as ciladas do Diabo. 

1 João 5:19 “Sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no maligno”. 

 

2) A luta da Igreja não é contra pessoas, mas um mundo invisível. 
 De principados, potestades, hostes e dominadores da maldade, deste mundo tenebroso. 

Como vencer? Se revestindo espiritualmente, em jejum e oração. 
 

 



3) Vestir da armadura não é opção, é uma ordem para ter vitória. 
(V.13) “Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e, 

havendo feito tudo, ficar firmes”. 
Estamos vivendo dias maus, mas a vitória está em tomar as armadura de Deus. (Homem 
nenhum é maior que Deus) 

 
4) Quais as armadura?  

- Cinto da verdade (única mentira que é verdadeira, a mentira tem perna curta). 
- Couraça da justiça (quem nos justifica é Deus)  

- Calçado os pés com a preparação do evangelho 
- Escuda da fé. (O justo viverá pela fé) 
- Capacete da salvação (certeza de onde vamos)  

- Espada do Espírito (que é a Palavra) 
 

(V.18) - fazer oração e súplicas  
          - Vigiar com toda perseverança    

          - Súplicas por todos os santos  
 
(V.19) Que por mim faça conhecido o ministério do evangelho. (ministre neste tempo 

salvação) 
 

 


