
1. Oração 
2. Leitura Bíblica: Efésios 6.17
3. Introdução:
 A salvação deve ser o nosso capacete, aquilo que é inserido em 
nossa forma de pensar e de ver a vida. A boa esperança de salvação e a 
expectativa bíblica da vitória purificam a mente e impedem que esta seja 
contaminada por Satanás. O que protege a sua mente?

4. Reflexão
 O capacete era a parte mais bela da armadura primitiva e Paulo 
usa esta peça atrativa da armadura para representar a salvação: “Tomem o 
capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus”. 
Charles Hodge, em seu comentário de Efésios, escreve: “O que adorna e 
protege o cristão, que o capacita a levantar sua cabeça com confiança e 
alegria, é o fato que ele está salvo. Ele é um dos redimidos, transladados do 
reino das trevas para o reino do querido Filho de Deus. Se ainda debaixo de 
condenação, se ainda alheio a Deus, um estrangeiro, um alienado, sem 
Deus e sem Cristo, ele não poderia ter coragem para entrar neste conflito. É 
porque ele é um cidadão dos santos, um filho de Deus, um participante da 
salvação do evangelho, que ele pode enfrentar os inimigos mais potentes 
com confiança, sabendo que ele será sempre mais do que vencedor através 
daquele que o amou. 
 Em certo sentido, Deus revela Sua bondade a todos: “Porque ele 
faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e 
injustos” (Mt 5. 45). Mas, sem a decisão soberana de Deus, muitos não se 
arrependem e não creem e nem o podem fazer por si. A Escritura nos 
mostra que a graça salvadora de Deus é revelada somente aos Seus 
escolhidos, conforme os seguintes textos afirmam: “Todas as coisas me 
foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser 
o Pai; e ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho e aqueles a quem 
o Filho o quiser revelar” (Lc 10. 22); “Ninguém pode vir a mim, se o Pai, 
que me enviou, não o atrair; e eu o ressuscitarei no último dia” (João 
6:44); “Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, 
para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos 
predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus 
Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua 
gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no Amado” (Ef 1. 4- 6). 
 Assim, a salvação distingue os cristãos do restante da 
humanidade. Os cristãos são o povo escolhido de Deus: “Vocês, porém, 
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       são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo    
    de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das  
   trevas para a sua maravilhosa luz” (1 Pe 2. 9). 
 O capacete representa apropriadamente a bela salvação cristã. A 
salvação é totalmente dependente de Deus. Jesus lembra aos Seus 
discípulos: “Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e 
darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que 
pedirem em meu nome” (Jo 15. 16). A única razão de sermos capazes de 
amá-Lo é “porque ele nos amou primeiro” (1 Jo 4. 19). Assim, no lugar de 
autocongratulação e ostentação, deveríamos oferecer ação de graças a 
Deus, que nos escolheu e nos mostrou misericórdia, não por causa de 
qualquer prévia condição em nós, mas por causa da sua soberana vontade.
 Portanto, temos derivados diversos pontos a partir da metáfora 
de que a salvação é como um capacete para o cristão. Primeiro, a salvação 
é “a parte mais bela” do Cristianismo, tanto que “até os anjos anseiam 
observar” (1 Pe 1. 12). Além disso, a fé com a qual afirmamos o Evangelho 
“não vem de nós mesmos, é dom de Deus”, para que “ninguém se glorie” 
(Ef 2. 8- 9). E ainda, é de extrema importância que obtenhamos uma 
compreensão à luz da Bíblia quanto à salvação, pois este entendimento é 
capaz de nos proteger de numerosas falsas doutrinas e de atitudes que não 
são coerentes coma vida de um salvo.

5. Finalizando...
 1) Fale para a sua família, uma característica de salvo que 
você tem. Lembre-se de um aspecto da sua vida, como salvo, que 
precisa ser melhorada; 
 2) Orem: Agradeçam por receber a salvação imerecidamente e 
por Cristo ter demonstrado amor profundo por nós;
 3) Declarem o seu amor da seguinte forma: 
 - famílias com mais de dois integrantes: faça uma declaração 
de amor a quem está na sua direita (abrace);
 - famílias com dois integrantes: faça uma declaração de amor 
um ao outro (abrace);
 - devocional individual: reflita a respeito da salvação em 
Cristo. O que você fez para merecer?  O que você faz para 
honrá-la?;
 4) Tire uma foto dos que participaram desse devocional e 
publique em suas redes sociais com a legenda:
  

#CatedralPresbiteriana  
#salvospelaGraça. 

facebook.com/catedralrio catedralriocatedralrio.org.br

5) Conclusão 
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