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Carro
✓Reforço na estrutura para 

suportar um ataque

Motorista
✓Treinamento para                     

agir durante o ataque

✓Reforço nas partes funcionais 
para se afastar do ataque



Por isso, vistam 
toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e 
permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, 
mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a 
couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do 
evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês 
poderão apagar todas as setas inflamadas do Maligno. Usem o capacete 
da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.

Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a 
armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do 
Diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os 
poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, 
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. 

Efésios 6:10-17 NVI

ciladas do
Diabo não é contra seres humanos
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armadura de Deus

cinto da verdade
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pés calçados com a prontidão do
evangelho da paz



✓Verdade > Cinturão

✓Justiça > Couraça

✓Evangelho > Botas

✓Fé > Escudo

✓Salvação > Capacete

✓Palavra > Espada

Efésios 6:10-17





Filipenses 4:8 

Finalmente, irmãos, tudo o que é 
verdadeiro, tudo o que é 
respeitável, tudo o que é justo, tudo 
o que é puro, tudo o que é amável, 
tudo o que é de boa fama, se 
alguma virtude há e se algum 
louvor existe, seja isso o que ocupe 
o vosso pensamento.

2 Coríntios 10:4-5 NVI

As armas com as quais lutamos não 
são humanas; ao contrário, são 
poderosas em Deus para destruir 
fortalezas. Destruímos argumentos 
e toda pretensão que se levanta 
contra o conhecimento de Deus, e 
levamos cativo todo pensamento, 
para torná-lo obediente a Cristo.



Atos 24:16

Por isso, também me esforço 
por ter sempre consciência 
pura diante de Deus e dos 
homens.

2 Coríntios 1:12 NTLH 

É disto que temos orgulho: a 
nossa consciência nos afirma 
que a nossa maneira de viver 
no mundo, e especialmente 
em relação a vocês, tem sido 
dirigida pela franqueza e 
sinceridade que Deus nos dá 
e também pelo poder da sua 
graça e não pela sabedoria 
humana.



Brechas abertas no passado
• Abusos sexuais / maus tratos

• Adultério / fornicação

• Pornografia

• Masturbação

• Prostituição

• Falta de diálogo

• Falta de perdão



Ataques diretos





Inimigo infiltrado!
• Hábitos

• Amizades

• Assuntos não (ou mal) resolvidos

• Atitudes um para com o outro!



Fuja do pecado!
✓ 1 Coríntios 10:14 “... fugi da idolatria”

✓ 1 Coríntios 6:18-20 “Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que 
uma pessoa cometer é fora do corpo; mas aquele que pratica a 
imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso, não sabeis que o 
vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual 
tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes 
comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo.”

✓ 2 Timóteo 2:22 diz: “Foge também das paixões da mocidade; e segue 
a justiça, a fé, o amor, e a paz com os que, com um coração puro, 
invocam o Senhor”



• Companheirismo

• Duplo ceder

• Busca de interesses comuns

• “Duelitude”


