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esTamOs em baTalHa

O que é a batalha espiritual para si?

Consegue ter noção da batalha 
espiritual à sua volta?

Como é que se fortalece no Senhor?

Com qual dos elementos da arma-
dura de Deus é que mais necessita 
de se fortalecer?

10 Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor 
e na força do seu poder.

11 Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder-
des ficar firmes contra as ciladas do diabo;

Efésios 6:10-24

Paulo termina a carta aos efésios a falar de batalha espiri-
tual! É curioso que insere este tema nas exortações que faz 
para que os cristãos vivessem de um modo digno a fé que 
tinham alcançado em Jesus. Para o apóstolo era evidente 
que a vida cristã implicava um combate espiritual com sa-
tanás e seu exército (v.12).
Para vencer espiritualmente a batalha contra as forças do mal, o apóstolo recomenda que os efésios 
fossem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder (v.10). Se é verdade que fomos salvos pela 
graça, também é igualmente verdade que necessitamos dessa graça todos os dias da nossa vida. É 
na dependência de Deus que podemos vencer espiritualmente as batalhas do dia a dia. Em Refidim, 
Moisés percebeu que o combate com os amelequitas vencia-se com os braços levantados, claman-
do pelo poder de Deus.
Paulo recomenda também que os efésios se vestissem com a armadura de Deus (v.11), para resis-
tirem no dia mau (v.13), contra as ciladas do diabo (v.11). Essa armadura era constituída de ele-
mentos defensivos como o cinto da verdade, a couraça de justiça, o calçado do evangelho da paz, o 
escudo da fé, o capacete da salvação e como arma de ataque a espada do Espírito, que é a palavra 
de Deus.
Estes elementos de defesa e ataque, ilustrados por Paulo como uma armadura semelhante à de um 
soldado romano, são fundamentais para que as forças de satanás não nos apanhem “com o pé em 
ramo verde”, se as praticarmos estaremos dentro daquilo que é a santidade de Deus e a missão que 
nos comissionou. Paulo faz questão de acentuar a necessidade dos cristãos levarem a batalha espi-
ritual a sério no versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para 
isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Muitas vezes, porque os nossos 
olhos só têm a capacidade de ver o mundo físico, e pelo pouco discernimento espiritual, os cristãos 
passam pela realidade da batalha espiritual numa inconsciência quase total. Mas a vida cristã não é 
um passeio turístico, mas uma guerra entre o Reino de Deus e o império das trevas.

Pr. Rui Sabino



Temas de Oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela protecção e bondade do Senhor para com a Igreja. 

Pela nossa Igreja, pastores, membros, visitantes, pelos que nos seguem online. 

Pela reuniões presenciais e on-line.

Pelos nossos pastores e liderança. 

Pela direcção do Senhor em todas as actividades e planos da Igreja. 

Pelo EVM e pelo Seminário. 

Pelo conflito na Ucrânia, pelos nossos irmãos ucranianos, pelo esforço de ajuda aos 
refugiados. 

Por Missões Mundiais e a coleta a ser levantada. 

Tempo Covid: 
   - Protecção para os mais frágeis. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

agenda e notícias

Para efeito de entrega de dízimos e outras ofertas
IBAN PT50.0033.0000.00060445260.05

Reunião de Oração “Mulheres que Oram”
Terças - 21h às 22h
Através do Zoom
https://us02web.zoom.us/
j/83018423307?pwd=ZjdFYW1CQ1YrSU0r-
MlVSbG1LM0lKUT09
ID da reunião: 830 1842 3307
Senha de acesso: 265595

Reunião de Oração - Homens
Através do Zoom  | Terças - 21h30
https://us02web.zoom.us/j/81235225960?pw-
d=U25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09

ID da reunião: 812 3522 5960
Senha de acesso: 491740

Reunião de Oração
Presencial e Online  | Sexta-feira - 20h
https://us02web.zoom.us/j/135539059?pwd=dH-
VYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

ID da reunião: 135 539 059
Senha de acesso: 729748

Missões Mundiais
No próximo domingo (01/05) levantaremos 
oferta especial para Missões Mundiais. Esta 
oferta vai apoiar projetos em Cabo Verde, 
Moçambique, São Tomé e Príncipe e Ucrânia.
Alvo - 2.500€

Reframe 
Este ano o tema da nossa igreja é ”Ser povo 
de Deus no mundo”. Para que possamos 
cumprir esse propósito, precisamos de uma 
compreensão da missão de Deus e do nosso 
chamado. Dentro desta visão o Ministério de 
Evangelização e Missões irá realizar um curso 
sobre desenvolvimento vocacional.

O Curso será realizado via Zoom das 20:45 às 
22:00 na última quinta-feira de cada mês, de 
Abril a Dezembro. 

Mais informações: Pr. João Ribeiro


