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 AULA 3  ARMADURA DE DEUS 

Depois de nos revestirmos da couraça da justiça e do cinturão da verdade, vamos calçar a 

sandália do evangelho da paz; por que o evangelho da paz? 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A):                                                                                                 

 
 Por que precisamos pisar firme, com a certeza que satanás esta debaixo dos nossos pés, e para 
isso precisamos ter esta segurança que no mundo espiritual já vencemos todas ciladas de 
satanás e que esmagamos satanás com o evangelho da paz, quando declaramos as verdades do 
evangelho em nossas vidas, quando colocamos em pratica aquilo que nos é dado por direito por 
Cristo Jesus. 
E o que nos é por dado direito por cristo jesus? 
 O direito de sermos filhos do Deus altíssimo, e com este direito temos como declarar no mundo 
espiritual aquilo que satanás nunca vai ter herança bendita, vida abundante, direito de sermos 
filhos e filhas do Deus altíssimo, esta é sandália que esmaga a satanás e nos faz viver o 
evangelho da paz, levando esta sandália por onde quer que formos, levando os nossos 
testemunhos e a gloria de Deus em nossas vidas. 
Então se revista deste escudo da fé que vai te proteger de todas as suas duvidas ,das 
incredulidades, das sentenças , das perseguições. 
Não deixe que a espera mate a sua esperança, por a esperança é chamada de fé. 
 
 
LEIA E MEDITE: 

 
Efésios 6. 10 a 20 
 Fp 4:13 
 
OBJETIVOS: 

 

 Levar aos bebês a entender o que é ter fé e levar esta fé por onde quer andarmos (escudo 
da fé /Sandália do evangelho da paz) 

 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
 Professores, vamos dar continuação da aulinha da semana passada. 
Vamos terminar de montar os bonequinhos com as crianças, colocando essa semana as 
sandálias da Paz e o escudo da Fé nos bonequinhos, enfatizando bem o significado de cada 
pecinha.  
 

MINISTRANDO  

  
Olá amiguinhos, olha que legal mais uma aulinha onde vamos aprender o significado de mais 
duas pecinhas da nossa armadura. 
hoje nós vamos colocar nos pés dos nossos bonequinhos a nossa sandália do evangelho da paz. 
Olha que legal !!! 
E mais, hoje nós vamos colocar em nossos bonequinhos(a)  uma outra  peça muito importante 
também, por que esta peça não deixa passar nada em nosso coração sabem o que é? 
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- o Escudo da fé, a fé que nos faz viver coisas impossíveis aos nossos olhos, mais aos olhos de 
Deus, tudo é possível ao que crê, então vamos colocar as pecinhas em nossa mente e nos 
nossos bonequinhos. 
Vamos declarar que nós vamos levar o nome de jesus em todos os lugares que andarmos, esta 
vai ser as nossas sandálias. 
E vamos colocar o nosso escudo da fé para não passar nenhuma palavra feia em nosso coração, 
vamos amiguinhos? 
Quem quer levar esta sandália e este escudo para casa levanta a mão !! 
- Euuuuuuuuuuu. 
 
ORAÇÃO: 

 
Papai do Céu eu calço esta sandália do evangelho da paz para levar o seu nome por onde quer 
que eu for e me revisto com o escudo da fé para que nenhuma palavra feia, maldosa entre em 
meu coração 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) 
 
ATIVIDADE  

 

 No mesmo painel de TNT, iremos colocar as peças do escudo da fé e as sandálias do evangelho 
da paz no desenho do menino e da menina, todos juntos vamos colar as peças da armadura nos 
seus respectivos bonecos, cada boneco(a) terá uma  fita  dupla face no local onde será colado a 
peça da armadura que em cada aula será ministrada até o final da campanha.  
 

1- Com EVA sem glitter.  
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LEMBRANCINHA 

 

Para as lembrancinhas vamos fazer uma sandalinha que pode ser feita com EVA. 

A palmilha pode ser de uma cor e as fitas da sandália de outra. 

Exemplo: 

  

 


