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A PALAVRA DE DEUS É ESCUDO PARA OS QUE NELE CONFIAM
INTRODUÇÃO
“O caminho de Deus é perfeito; a palavra do SENHOR é provada; é um escudo para
todos os que nele confiam. Salmos 18:30”
Nesse verso podemos destacar que “O Caminho de Deus é Perfeito”. E o nosso Senhor
Jesus disse: “Eu Sou o Caminho”. Então, podemos entender que o Caminho de Deus é próprio
Senhor Jesus, que é perfeito e digno de toda nossa confiança. Ele é também a Palavra de Deus,
que é ouro provado no fogo. Portanto, digna de toda aceitação. Concluímos que quando
andamos na presença do Senhor Jesus, andamos no Caminho de Deus que é perfeito.
Desta forma, a Palavra de Deus, ou seja o Senhor Jesus, se torna nosso escudo, nossa
proteção.
II – PORQUE PRECISAMOS DE UM ESCUDO?
Precisamos de escudo para nos defender na guerra contra as potestades do ar, contra
os príncipes dominadores desse mundo. A Palavra nos ensina que diariamente somos atacados
por setas e flechas do inimigo, tentando nos envolver com suas artimanhas para nos tirar do
Caminho de Deus.
“Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos
inflamados do maligno.” Efésios 6:16
Dardos são setas envenenadas. E essas setas contendo veneno de cobra são as línguas
daqueles que não vigiam e atacam com calúnias e difamações os servos de Deus.
“Aguçaram as línguas como a serpente; o veneno das víboras está debaixo dos seus
lábios.” Salmos 140:3
“A sua garganta é um sepulcro aberto; Com as suas línguas tratam enganosamente;
Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios;” Romanos 3:13
Quando uma pessoa usa sua língua para infamar, difamar, ela está destilando veneno
de cobra contra pessoas que foram feitas à imagem e semelhança de Deus. E cobra, lembra a
serpente, o diabo.
Por isso, devemos ter temor de Deus ao usarmos nossa língua. Ela pode ser causa de
bênção ou maldição.
“Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à
semelhança de Deus.” Tiago 3:9

III – QUANDO TEMOS A PROTEÇÃO DESSE ESCUDO?
Quando andamos no Caminho de Deus que é perfeito. Isso quer dizer que devemos
nos revestir de Jesus. Revestir vem de revestimento, ou seja, tiramos as vestes antigas do
pecado e vestimos as vestes de justiça do Senhor.
“E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e
santidade.” Efésios 4:24
O novo homem é Jesus. Temos de nos revestir de Jesus, que é o primogênito de uma
nova geração. Isso quer dizer, revestir de Seu caráter, de Sua Justiça, de Sua paz.
Isso é possível quando recebemos o batismo com o Espírito Santo, que vem morar em
nós e produzirá o Seu Fruto em nós, que é o caráter de Jesus.
“Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé,
mansidão, temperança.” Gálatas 5:22
Quem anda revestido de Deus não teme mal algum, pois o Senhor é seu escudo e
proteção. Nesse mundo de hoje, quando vemos tanta corrupção, tantos mal testemunhos,
precisamos nos levantar no poder de Deus e dizer não ao pecado, não ao mundo e seus
desejos.
CONCLUSÃO
O Caminho de Deus é perfeito. Os que confiam no Senhor jamais serão confundidos
nem envergonhados.
“Porém Israel é salvo pelo SENHOR, com uma eterna salvação; por isso não sereis
envergonhados nem confundidos em toda a eternidade.” Isaías 45:17
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