
 
 

CONSTRUA SEUS ESCUDOS DA FÉ 
ROTEIRO DAS CÉLULAS --- Lição 12/2019 
Texto bíblico: Efésios 6:10-18 
 
 
“Sua mãe está preocupada”.  
Essa é uma das frases que ouvimos muito em relação a mães. Elas sempre se preocupam com todos e com tudo 
ao redor. Isso é virtude. Ainda bem que alguém se preocupa! 
 
A Palavra do Senhor nos diz que a origem da preocupação pode ser um dardo do inimigo. O texto de Efésios 6 
lembra que a nossa batalha é espiritual, mas esquecemos disso continuamente. 
 
Sabemos que existe um nível de medo que é biológico e necessário, pois ele está diretamente ligado ao instinto 
de preservação da vida. Da mesma forma, existem tipos de preocupação que são bons. Porém, precisamos 
estar atentos quando o nível dessa preocupação rouba a paz e começa a nos levar para um lugar de angústia. 
É o momento em que precisamos discernir que se trata de dardos inflamados do inimigo e apagá-los com o 
escudo da fé. 
 
Hebreus 11:1 
O que é um escudo?  
É uma ferramenta que nos protege dos dardos.  
O que é Fé?  
“Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem.”  
 
Só podemos ter certeza daquilo é garantido e confirmado, daquilo que é comprovado através de documentos. 
Quando lemos um documento oficial, podemos ter certeza, pois está escrito. 
Assim como a certeza vem através de documentos, a fé vem pelo conhecimento do que está escrito na Palavra 
de Deus. 
 
Em Mateus 4 Jesus é tentado por Satanás e o confronta com a Palavra: Está escrito! 
  
O grande problema é: se não conhecemos o que está escrito na Palavra, não podemos usar o escudo da fé. 
Precisamos entender que crer é algo racional, palpável, real, não é religioso ou místico. 
Precisamos saber, crer, proclamar o que está escrito e levantar o nosso escudo da fé.  
 
 
COMO PODEMOS CONSTRUIR O ESCUDO DA FÉ 
 

1. Conte seus dias 
Devemos olhar para trás, refletir como chegamos até aqui, o que passamos, o cuidado de Deus e as vitórias 
que alcançamos.  
Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria.  Salmos 90:12 

 
2. Proclame os decretos de Deus 

Mediante qualquer dardo, precisamos nos levantar em autoridade e proclamar os decretos de 
 Deus. A certeza que devemos ter é que Ele está conosco, podemos pedir socorro, clamar em todo 
 tempo. Anuncie pela fé, em oração, o que está escrito na Palavra acerca de cada um de seus desafios. 

 
 
PROCLAME. Seja cada dia mais capacitado a viver o que está escrito. Levante seus escudos da fé! 
Dedique um tempo ao final do Pequeno Grupo para orar uns pelos outros. 
 


