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Escudos e Fivelas 

Por Kay Burgess 
 

Salmos 91:4 "Ele deve cobrir-te com as suas penas, e sob as suas asas tu confias: a sua verdade será o 
teu escudo e fivela”. 
 

O que é um fivela? Excelente pergunta – Estou tão feliz que tenha perguntado! Eu também não tinha a 
certeza, embora tenha lido sobre eles na Bíblia muitas vezes. Depois tive a oportunidade de visitar vários 
castelos medievais na Espanha, e lá naqueles armamentos históricos com todo o tipo de armas estranhas 
e assustadoras, descobri que escudos e fivelas não são de forma alguma iguais. 
 

Os escudos são armas maiores e mais pesadas, mantidas por correias presas ao antebraço que podem ser usadas contra um 
agressor ou presas no chão e usadas como um dissuasor contra projéteis que se aproximam. Um fivela é também um escudo, 
um pouco menor, mais arredondado, também mantido pela mão oposta, também muito eficaz como arma ofensiva. 
 

No entanto, David declara em Salmos 91:4 que o Senhor será o nosso escudo e  fivela – porquê a distinção? O escudo oferece 
mais proteção geral e pode ser usado como parte de uma parede de escudo, enquanto que o fivela seria mais provável ser 
usado para defesa pessoal em tempos de esgrima mais rápida e agressiva. De perto e pessoal, quando o ataque chegar ao 
nosso espaço pessoal.  A distinção de David permite-me saber que de qualquer forma – quer estejamos a lutar em 
companhia dos nossos irmãos ou se o inimigo nos atacou individualmente – Deus é o nosso refúgio e força e já previu a nossa 
proteção e defesa.   
 

Salmos 91:4 declara especificamente "a sua  verdade deve ser o teu escudo e fivela". Hoje, mais do que nunca, a sua  
verdade é o que nos sustenta e nos protege. A palavra de Deus não mudou nem diminuiu de forma alguma, 
independentemente da tentativa do inimigo de cancelar tudo, mesmo remotamente, piedosamente ou bom. Podemos 
manter-nos firmes na verdade de Deus que ele nunca nos deixará ou nos abandonará. Podemos confiar que qualquer arma 
formada contra nós não prosperará. Quando o inimigo entra como uma inundação (ou uma pandemia!) o Espírito do Senhor 
em nós (Sua  verdade! ) levantar-lhe-á um padrão.  
 

Então, continua, minha irmã! Continua a lutar pela boa luta! Ponham toda a armadura de Deus e peguem nas vossas armas 
do espírito! Construa um muro de oração e louvor em torno da sua casa, da sua família, da sua igreja, da sua cidade. Use as 
armas que Deus forneceu para a sua defesa - o inimigo não tem poder contra eles! 
 

O fivela também serve um outro propósito importante: agarrado firmemente no punho esquerdo, é utilizado para desviar 
golpes e para proteger a mão de empurrar. Não sei quanto a ti, mas isso excita-me! Isso diz-me que não só temos as armas 
de que precisamos para derrotar o inimigo, mas também o nosso grande Deus nos proteção    enquanto as usamos! Quando 
confiamos e empregamos a palavra de Deus nas nossas vidas, temos uma promessa de que ele será a nossa defesa.  "Quanto 
a Deus, o seu caminho é perfeito: a palavra do Senhor é tentada: ele é um  fivela  para todos aqueles que confiam nele". 
(Salmos18:30) 
Nota: Esposa, mãe, veterana missionária, Kay Burgess vive em Madrid, Espanha, onde ela e o seu marido pastor Tabernáculo de Vida 
Madrid e servem como Superintendentes do Distrito 1, Madrid. Atualmente também é Secretária Nacional das Senhoras para Espanha.  

 

 

 

 

 

 

   



Oração Que Aniquila A Condenação 

Por Shirley Buxton 
 

Tanto a história secular como a história sagrada contam encontros de oração que se sabe que abalaram 
cidades, mesmo países , se não continentes. Pela minha parte, fui favorecido algumas vezes para estar 
numa atmosfera de oração tão convincente e ardente que todos os que lá estavam sabiam que 
estávamos a pairar na presença sagrada de Deus. "Vi anjos a forrar as paredes deste santuário", disse 
uma das minhas irmãs depois, e apesar de não ter visto anjos, sabia que estavam lá, e alguns de nós 
tinham derramado os sapatos, e eu tinha enterrado a minha cara no tapete. . . e tremendo como se 
varrido pela rotação de uma grande tempestade, eu chorei. Pois de uma forma singular, o puro, o divino 

tinha variado sobre nós, seres humanos frágeis, e nós mal podíamos levá-lo dentro Até este momento, considero impossível 
descrever com precisão e precisão esses minutos. 
 
Os horários da igreja apostólica falam de oportunidade para a oração corporativa, e os nossos ministros instam-nos a 
comparecer nestas reuniões. Alguns são segregados por grupos: mulheres, homens, líderes, jovens. "Lembre-se, a oração 
pré-culto 30 minutos antes do início do culto", é frequentemente parte dos anúncios atuais. Um tempo de oração é 
esculpido em cada serviço. Frequentemente, aqueles que precisam de uma cura reúnem-se na área do altar e são ungidos 
com óleo como a Bíblia instrui. 
 
Os nossos ministros e o Espírito Santo instam-nos a rezar em nossas casas, e num horário regular (ou não tão regular) 
ajoelhamo-nos ou sentamo-nos num lugar especial e rezamos. Alguns têm um método particular para abordar este tempo de 
oração; alguns têm listas como lembretes de necessidades particulares e alguns "asa-lo", rezando aleatoriamente à medida 
que os pensamentos se reúnem. 
 
Mas muitos de nós somos atormentados com a ideia de que não rezamos o suficiente. Achamos difícil rezar como achamos 
que devemos. Satanás nos acusa e nos sentimos condenados. 
 
Gostaria de ajudá-lo com isso hoje, para que possa estar livre desse sentimento de culpa. Embora reuniões dinâmicas de 
oração da igreja nunca possam ser substituídas por qualquer outra coisa - pelo menos nessa escala - e enquanto você deve 
ter um tempo de devoção pessoal em sua casa, quero que você entenda que há outras maneiras eficazes de rezar. O tipo de 
oração que estou a encorajar hoje é a realização das Escrituras que diz: "Reza sem cessar." Agora todos sabemos que é 
absurdo pensar que Paul significava que devíamos estar constantemente de joelhos, ou sentados na nossa cadeira de oração, 
ou a viver na igreja na sala de oração. Não, o que ele quis dizer é que devemos viver de tal forma, com uma convicção tão 
profunda e verdadeira, que um sentido de santo está constantemente connosco, não importa o que estejamos a fazer. 
Podemos estar a rir com um bebé ruivo, ou a descascar batatas, ou a jogar softball com o nosso pequeno filho, mas no fundo, 
perpetuamente lá está a presença permanente de Deus. E num momento, vislumbramos a eternidade para o bebé, ou 
parece-nos de novo como somos abençoados por ter batatas fritas para a nossa família, ou pensar que há mães que não o 
fazem, e para lembrar muitos dos seus bebés vão para a cama com fome... e naquele momento, respiramos uma oração por 
eles. Não muito alto, talvez. Talvez nem murmurou, mas estamos gratos, estamos sobrecarregados. Podemos chorar. E, na 
verdade, alguns dias caímos de cara e choramos pelos males da humanidade. 
 
Não ser condenado por Satanás. Seja uma mulher de oração que, nas profundezas da sua alma, garantiu um nicho virtuoso e 
santificado onde habita o espírito de Deus. Guarde aquele lugar onde a glória pode inflamar a qualquer momento para que o 
culto suba livremente do seu ser, não importa onde você esteja ou o que você está fazendo. Proteja aquele espaço. Cultive 
os olhos que rasgam no mercado da vizinhança à medida que se apercebe de uma jovem que se aproxima para manusear um 
melão ou uma colher de feijão verde ou uma cebola amarela de papel. E depois lembras-te que ela viverá para sempre... em 
algum lugar. 
 
  
 Nota: Shirley Buxton nasceu na casa de um pregador pentecostal, casou-se com um pregador, e tem filhos, parentes e múltiplos amigos 
que são pregadores. Há meses, após 64 anos de casamento, o amor da sua vida escapou para o céu, e apesar de ainda estar de luto, 
continua a dizer: "Vivi a melhor vida do mundo." O trabalho de Deus é o seu coração. 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 



Do Editor 
 

Deus Está A Fazer Coisas Poderosas! 
 

Deus está abrindo muitas portas e este boletim está agora disponível em 

Inglês, Árabe, Chinês, Checo/Eslovaco, Holandês, Francês, Georgiano, Alemão, Grego, HunGarian, Italiano, 
Japonês,  Polaco, Português, Romeno, Russo, Espanhol, Suaíli, Sueco, Tagalog, Sinhala, Sri Lanka e  Tailandês 

Por favor, ajude-nos a rezar por mais tradutores! 

 

Se desejar receber esta newsletter,  por favor envie um pedido para 
LadiesPrayerInternational@aol.com 

e teremos o prazer de adicioná-lo à nossa lista de correio! 
                                       Visite ladies prayer international no Facebook e "gosto" da nossa página! 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Dear Prayer Team Leader, Please visit Ladies Prayer International on Facebook and "Like" our 
page! Facebook Ladies Prayer International Link 
  
Also, please invite your group to subscribe to this FREE newsletter at: Ladies Prayer International 
  
or email request to: LadiesPrayerInternational@aol.com  
 
Please share this information with your church, friends and family. Thank you for being a part of this 
thriving prayer ministry and for helping us spread the word about the FREE newsletter and Facebook 
page! 
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