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Prepare-se 
 

Provérbios 21:31 
 

Introdução: Salomão, o terceiro rei de Israel, filho de Davi, recebeu de Deus sabedoria 
para conduzir o seu reino. Mais do que palavras humanas, as palavras que brotaram 
naquela mente, e nos foram deixadas como legado, são inspirações divinas que nos 
apontam caminhos e nos ensinam a viver corretamente. 

 
Em Provérbios 21:31, Salomão ensina: “O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a 
vitória vem do Senhor”. No estudo dessa semana, tomando esse versículo como base, 

veremos três entendimentos que nos auxiliarão nas batalhas contra o nosso adversário 
espiritual.  

 
1. Existe o dia da batalha – o primeiro entendimento que devemos ter, diz respeito à 

compreensão do mundo espiritual. Nessa dimensão da vida, estaremos sempre em guerra. 
O inimigo das nossas almas jamais desistirá de atacar o homem. Jesus disse que o ladrão 
vem senão para matar, roubar e destruir (Jo 10:10). Portanto, faz parte da natureza do 
maligno o desejo de destruir o ser humano, obra prima de Deus e tão amado pelo Criador. 

 
Paulo diz em Efésios 6:13 que existe um dia, chamado por ele de dia mau, em que o 
adversário se levanta para nos atacar. Veja bem, torno a repetir, em guerra, enquanto 
estivermos nessa vida, sempre estaremos. Todavia, existem períodos que a Bíblia chama 
de batalha, que é um tempo de intensa atividade espiritual, quando o diabo volta as suas 
armas contra nós a fim de nos derrubar. 
 

Em determinados momentos da vida, entramos num tempo de calmaria que nos dá a 
impressão de que o inimigo desistiu de nos importunar. Porém, quando menos se espera, 
ele vem furiosamente contra nós. Esse é o tempo da batalha, tempo em que a nossa 
resistência será testada, como nos ensina Tiago: “Sujeitai-vos, portanto, a Deus; mas 
resisti ao diabo, e ele fugirá de vós” (Tg 4:7). 
 

2. Temos que nos preparar – o segundo entendimento que nos compete, destaca a nossa 

responsabilidade nesse processo. Lembre-se de que Salomão diz que “o cavalo prepara-se 
para o dia da batalha”, ou seja, é da nossa competência estar preparado para o dia da 
adversidade. Por exemplo: assim como um atleta se prepara para a competição, a fim de 
que esteja em condições de superar os desafios de uma prova, do mesmo modo, temos 
que nos preparar para não sermos envergonhados.  

 
Uma das táticas do adversário é se distanciar estrategicamente com o objetivo de dar a 

impressão de que tudo está absolutamente sob controle. Ele sabe que a tendência do ser 
humano é relaxar quando tudo vai bem. Enquanto relaxamos, ele está se preparando para 
contra-atacar. Conhecendo as estratégias do inimigo, Jesus nos ensina na sua Palavra: 
“Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; o espírito, na verdade, está pronto, mas 
a carne é fraca” (Mt 26:41). 
 
Portanto, não podemos nos esquecer da nossa responsabilidade. A preparação é a parte 
que nos cabe. Por isso, é fundamental que diariamente tenhamos um tempo de oração na 

presença de Deus; também diariamente devemos ler a Bíblia, buscando a renovação do 
nosso entendimento pela Palavra que nos santifica, pois é com Ela que nos tornaremos 
firmes, vencendo emoções e sentimentos adoecidos. Periodicamente também devemos 
nos dedicar ao jejum, a fim de nos humilharmos perante o Senhor que no tempo da 
batalha nos exaltará (1 Pe 5:6). 

 
3. Deus dará a vitória – o terceiro entendimento exalta a fonte da nossa vitória. Salomão, 

na sua sabedoria, reconhece que toda a preparação é necessária, porém, por mais que 
estejamos preparados, sem a graça de Deus, as nossas ações serão insuficientes. Por isso 
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ele afirma que “a vitória vem do Senhor”. Assim sendo, entendemos que Deus dá vitória 
aqueles que se preparam; aos que levam a vida espiritual a sério. 
 
Quando Paulo fala em Efésios 6:13 que existe o dia mau, ele também ensina que devemos 
tomar toda a armadura de Deus para poder resistir nesse dia. Veja que a armadura não é 
nossa, a armadura é de Deus, ou seja, nós lançamos mão dos elementos espirituais que 

Deus coloca à nossa disposição para vencermos o maligno. Todavia, se não pegarmos o 
que Deus nos oferece, não haverá vitória. Por isso, podemos afirmar que Deus dá vitória 
aos que se preparam. A vitória vem dele, mas a preparação é nossa. 

 


