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INTRODUÇÃO 
 

OUTUBRO !! #OMELHORSEGUNDO SEMESTRE 

Nossa Campanha este mês é ARMADURA DE DEUS! 

Nós e nossas crianças fomos curados, agora vamos nos revestir para guerrear. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

Precisamos conhecer a Armadura de Deus, fomos escolhidos para pastorear as crianças, mas 
além de escolhidos, chamados, servos, filhos e herdeiros, somos também soldados de Deus. Que 
maravilha fazer parte do exercito onde o maior comande do mundo lidera. 

O propósito da armadura de Deus é que você se defenda e vença o inimigo todos os dias 
(Efésios 6.11).E é isso que vamos ensinar nossas crianças esse mês. 

Esta bem claro que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra Satanás, que está no 
governo fazendo de tudo para destruir nossas crianças, levando o espírito de morte e assolando. 
Nessa luta constante, venceremos apenas no espírito, aplicando o sangue de Cristo. 

Não há como combater os principados e potestades, as forças espirituais do mal, em nossa 
própria carne. Por isso, a armadura de Deus nos foi dada temos a ordem para nos revestir dela. 

 

Nossas aulas: 

 

 

 Equipe Pedagógica. 

Ótimas aulas !! 

 

 

Aula 
Tema Da Aula 

História Bíblica 
Referência 

 

Dia 06 
Esquenta Kids Day 

 
Belém  

Dia 13 

 Cinto da verdade e  
 A couraça da justiça 

 

Verdade e justiça  
 

Efésios 6-10 a 20 

Dia 20 

 Calçai os pés preparação do 

Evangelho da paz 

 Escudo da fé  

 

Levar a palavra, paz e fé Efésios 6-10 a 20 

Dia 27 
 Capacete da salvação 

 Espada do Espírito  
Ter a mente de Cristo Efésios 6-10 a 20 
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Aula 2 - Cinto da verdade e couraça da justiça 

Nessa aula vamos conhecer quem é o nosso inimigo e como combatê -lo usando o cinto da 
verdade e a couraça da justiça. 
 

LEIA E MEDITE: 

 

Efésios 6. 10 a 20 
 

OBJETIVOS: 

Conhecer e usar a armadura espiritual. 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

Muitas vivem em um ambiente de mentiras, de falta de justiça. Assoladas por uma genética que 
precisa ser quebrada.  Usando a armadura de Deus, vão se revesti contra as investidas de 
satanás. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

 Um Professor ou professora deve se vestir de soldados, se conseguirem um Policial 
fardado as crianças irão amar. Ou use algum acessório que elas crianças irão associar ao 
soldado. Viseira, colete.... veja na imagem. 

 

 
 
 

 Leve a imagem de um soldado romano 
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 O outro professor com as peças da armadura de Deus, pode ser feita de TNT ou EVA. 
 
Quando os dois entrarem na sala deverão iniciar um dialogo. Mas primeiro explique conforme a 
introdução da ministracao. 
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MINISTRANDO: 

 
Olá crianças, vamos lá para mais uma aula emocionante. 

Vejam hoje temos um visitante. Ele é um...? Soldado 
Porque um soldado é importante na guerra? Ele é importante, pois defende e protege o seu país.  

 - Olá soldado voce tem a instrução do seu comandante?  

 - sim, sempre tem instruções.  

 - Alguma vez já falhou? 

 - sim quando não conhecemos bem o inimigo. 

Voce me fez lembrar que também somos soldados sabiam? Isso mesmo, nós somos soldados 

valentes, soldado pode ser medroso? Não, no mês passado já fomos curados do medo, e agora 

vamos aprender a sermos soldados valentes. E o melhor de tudo é que nosso comandante não 

falha nunca. Quem é? Jesus é o comandante e como bom soldado temos que vencer a Satanás, 

que é o nosso inimigo. E como podemos vencer?  

Ouçam o que diz a bíblia “Vistam-se de toda armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes 

contra as armadilhas do diabo.” Efésios 6. 

Vamos entender, mas o que é armadura? Armadura é um tipo de roupa especial usada como 

proteção, à proteção que Deus nos oferece em nossa luta contra o diabo. Porque precisamos de 

uma armadura? Porque o diabo é inimigo de Deus e como somos filhos de Deus, ele é nosso 

inimigo também. A única maneira de derrota-lo é lutando conforme Cristo nosso comandante 

ensina.  

Como é a armadura de Deus? A armadura de Deus é espiritual. Não é igual desse soldado ou de 

outro qualquer. Não podemos ver, mas podemos colocar em prática em nossa vida diária com 

Deus. A armadura de Deus é da seguinte forma:  

Vejam, mostre a armadura (vista-se ou vista alguém).  

Quem quer aprender vestir e usar essa armadura de soldado? 

 

Apertem os cintos porque vamos nos vestir para a guerra, vamos guerrear! Prontos para usarem 

armaduras? Então vamos lá! 

 

Mas o que é armadura? É um tipo de roupa especial, usada como proteção. Muito bem estão 

atentos. 

O que fazer com a armadura? Paulo comparou cada peça da armadura de Deus com a armadura 

do soldado romano de sua época. A primeira coisa que Paulo mencionou foi: 

O Cinto da Verdade: o soldado romano usava uma peça forte e larga ao redor da cintura, como 

se fosse um cinto. Não só se protegia como também unia todas as outras peças da armadura. 

Com esse cinto, o soldado podia se movimentar com segurança, sabendo que as outras peças 

não sairiam do lugar.  

Mas como devemos colocar o cinto da verdade? Aprendendo as verdades de Deus. Mas como? 

A mentira não pode fazer parte da nossa vida, pois se permitirmos que as “brincadeirinhas”, as 

“mentirinhas” mesmo que parecem tão pequenas ou insignificantes, por exemplo: 1º de abril! Ou 

aquelas que chamam de mentirinha branca: Diz que não estou! E coisas desse tipo, tornamo-nos 
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tão mentirosos como o próprio diabo. Se fizermos o que ele faz, como lutaremos contra ele?  

 

 Temos que não somente falar a verdade, mas conhecer a verdade que é a palavra de Deus. De 

hoje em diante você vai usar essa armadura todos os dias, sabe como?Lendo a bíblia, vindo para 

a igreja, orando, assim você terá confiança que está usando a armadura e quando vier uma 

situação que você tenha que decidir, sua escolha será sempre a verdade, pois você conhece a 

palavra de Deus. Você tem o cinto da verdade. 

Couraça da Justiça: uma couraça cobria o corpo do soldado do pescoço até a cintura, frente e 

costas. Ela era feita de correntes ou placas de metal, para que a espada ou fecha não pudesse 

atravessá-la. Como se tivesse blindado, sabem vidros de carro blindado? Que não ultrapassa 

uma bala?  Qual parte do corpo que a couraça cobre? Aguarde a resposta. O coração. Mas como 

podemos proteger o coração? Devemos estar sempre alertas para deter o inimigo, ele tenta o 

tempo todo nos fazer pecar, querendo atingir os nossos sentimentos, nos deixando triste, com 

raiva, mas somos curados e usamos a couraça da justiça. Colocando a couraça podemos ter um 

coração sem manchas de pecado, protegendo com amor. 
- Mas o que é justiça? (O soldado deve interferir perguntando). É algo que está de acordo com o 
direito; é agir dentro daquilo que a lei determina da forma correta.  
- Humm será que entendi!!? Será que é assim.. se a justiça é tudo o que é correto, justo, certo, e 
couraça é um revestimento que serve para a nossa proteção, o Senhor nos ensina que, se 
agirmos, em tudo, de maneira certa, de forma justa, sem agredir, trapacear ou prejudicar 
ninguém, obedecendo aos mandamentos do Deus, estaremos protegidos do inimigo, pois ele não 
terá como ir contra nós, ou seja, ele não terá nada de que possa nos acusar, é isso?  Outro 
exemplo - comprou, pague; pediu emprestado, devolva; errou, peça perdão; é respeitar as 
autoridades.  
Pronto para usar a sua armadura? 
Voce já conhece o cinto e a couraça. No próximo domingo vamos aprender a usar mais peças 
dessa armadura. 
Vamos orar! 
 

ORAÇÃO: 

 

Senhor Jesus, eu quero usar cada peça da armadura de Deus, me ensina e me ajuda a usá-las 

nos momentos certos. o Senhor me escolheu para ser um vencedor. 

Em nome de Jesus, satanás não tem poder sobre minha vida, eu vou usar o cinto da verdade e a 

couraça da justiça que aprendi hoje e posso guerrear contra meu inimigo, pois vou permanecer 

inabalável. Em nome de Jesus amém. 

 

VERSÍCULO: 

 

“Vistam-se de toda armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do 
diabo.” Ef 6.11 (adaptado) 
 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

 

1. O que é armadura? 
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2. Quais são as peças da armadura de Deus que aprendemos hoje? 

3. O que representa o cinto? 

4. O que representa a couraça da justiça? 

5. Contra quem é nossa guerra? 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Davi, foi para a guerra contra o gigante, colocou uma armadura para se proteger, mas a deixou e 
colocou a armadura espiritual, com a armadura de Deus ele venceu em nome de Jesus. 
Ele tirou a confiança humana e se entregou, confiou em Deus e foi vencedor.  
Que hoje você também vista essa armadura, e com fé entregue e se entregue para vencer os 
gigantes. Entregue uma oferta, e espiritualmente você já venceu o gigante devorador da sua 
casa, das finanças, do roubo, do desemprego e terá a vitoria de um soldado valente como Davi. 
 
ATIVIDADE  

 

Leve impresso para que as crianças recortem e monte o seu jogo da memória.  
Para os menores leve cortado. 
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LEMBRANCINHA 

 

Feito miniatura de EVA, cada aula a criança levará a parte que aprendeu. 
Nessa aula entregue somente a couraça e o cinto. 
 

 


