
 
 

 

MARÇO – ARMADURA DE DEUS 

 

 AULA 4 -  Sou vencedor! Tenho o Escudo da fé e a Espada do Espirito 

 
Chegamos ao final da campanha da Armadura de Deus. 
Nessa aula completaremos a armadura, recebendo o escudo da fé e a espada do Espírito. 

 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 

Estamos vivendo um tempo onde precisamos, mais do que nunca, nos revestir de 
toda a armadura de Deus para vencermos os ataques do inimigo. 
 
A Palavra do Senhor é poderosa em nossas vidas e se vivermos a Palavra, 
seremos vencedores. 
 
Jesus quando veio ao mundo disse que viveríamos aflições, mas que deveríamos 
nos animar Nele, porque Ele venceu. A vitória de Jesus significa a nossa vitória, a 
vitória da igreja. 
 
Formador apostólico, independente da guerra que você estiver enfrentando, hoje, 
tome essa armadura de Deus por completo. Tire a armadura do medo, do 
desespero, da desesperança, das preocupações. Tudo isso é pesado demais para 
você avançar. 
 
A armadura de Deus é leve. É tudo o que você precisa para vencer. 
 
Você é guerreiro de Deus, vencedor! A batalha ainda não terminou. Fica firme! 
Ajude os que estão feridos no meio dessa batalha. Ensine os pequenos como 
guerrear. 

 
Deus quer te usar muito e te fazer vitorioso! 
 
 

LEIA E MEDITE: 
 
Efésios 6:16 e 17, João 17:15; Hebreus 11; Hebreus 4:12 
 
 

OBJETIVOS: 
 
Ensinar a criança que a fé é o escudo que nos protege dos ataques do inimigo. 
Mostrar que a Palavra de Deus é a arma mais poderosa que o cristão pode ter, pois é com a Palavra de Deus que 
vencemos as dificuldades. 

 
o desenvolvimento da Aula  

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
O medo e a insegurança tem sido armas poderosas que o inimigo tem utilizado para aprisionar as pessoas, 
colocando julgo, peso e impedindo que avancem. E com as crianças não é diferente.  
 
Muitas dessas situações que a criança vive na infância geram trauma que se reflete na idade adulta, e essas raízes 
podem comprometer todo o futuro da pessoa. 
 
Mas nós vamos ensinar as crianças a vencerem esses ataques, se revestindo de fé, e utilizando a palavra de Deus 
como arma poderosa. 
 
Os ataques do inimigo serão frustrados, pois nossas crianças aprenderão a lutar e vencer, em nome de Jesus. 
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 
DINÂMICA CAMPANHA 
 
A cada aula dessa campanha confeccionaremos com as crianças as armas 
espirituais que fazem parte da armadura de Deus. Nessa aula faremos a espada e o 
escudo. 
 
No encerramento dessa campanha, relembre com as crianças cada parte da 
armadura e tudo o que eles já receberam até agora. 
Você pode utilizar as figuras da aula 1 dessa campanha. 
 
 
DINÂMICA AULA 
 
Você precisará de um boneco e várias bolinhas de papel. 
Comece a aula explicando que teremos uma batalha, e que todos precisarão lançar 
uma bolinha nesse boneco (nas aulas on line, você mesmo poderá fazer). 
 
Após lançar várias bolinhas, pergunte se isso deve ter ferido o boneco, e o que ele poderia ter feito para se proteger. 
Certamente alguém falará sobre utilizar um escudo. Nesse momento, faça a conexão com a ministração. 
 

 

MINISTRANDO: 
     
Crianças, hoje é o encerramento da campanha da Armadura de Deus, e vamos falar sobre 2 peças muito importantes 
dessa armadura. 
 
A primeira é o escudo. Vocês viram na nossa brincadeira como o escudo é importante! Sem escudo o soldado pode 
se machucar muito, ficar ferido na batalha e até morrer. 
 
Hoje eu quero contar para vocês que muitas vezes, e quero dizer muitas mesmo, praticamente todos os dias, somos 
atacados pelo inimigo. Ele quer nos machucar muito. 
 
Mas não é um ataque de bolinha de papel. Esses ataques vem em forma de medo, de palavras ruins que as pessoas 
falam e que nos machucam, inseguranças, rejeições, brigas, enfermidades e muitas outras situações que acontecem 
e faz a gente se sentir muito mal e machucado. 
 
Deus sabia que o inimigo tentaria machucar a gente, então Ele nos entregou um escudo poderoso. Um escudo 
invisível mas que tem poder de vencer qualquer um dos ataques. É o escudo da fé. 
 
Então, quem tem fé, quem pratica e vive pela fé, não é ferido na guerra! 
Por mais complicadas que sejam as situações, busque todos os dias a fé que vem de Deus. Essa fé fará você ter 
esse escudo protetor que vai fazer você ser vencedor. 
 
Mas, se Deus te deu um escudo para te proteger, Ele te deu também uma espada poderosa, que é chamada de 
Espada do Espírito. 
Essa espada é a Palavra de Deus. 
A Bíblia diz que a palavra de Deus é mais afiada e precisa do que qualquer outra espada. 
 
Então se vier um ataque, você pode profetizar a palavra de Deus, expulsar o mal, declarar o bem e a benção de 
Deus. Essa arma é muito poderosa. Você vai vencer através da Palavra de Deus! 
 
Agora eu pergunto, quem quer receber o Escudo da fé e a Espada do Espírito? 
 
Então vamos todos nos revestir da armadura de Deus completa! 
Coloque aí o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da preparação do 
evangelho da paz, tome o escudo da fé e a espada do espírito, e seja MAIS QUE VENCEDOR! 
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LOUVOR: 
 

“Soldado do Rei” – Crianças Diante do Trono  

“Dança do Canguru” – Aline Barros 

 

 

ORAÇÃO: 
 

“Senhor, eu tomo posse do escudo da fé e da Espada do Espírito. Eu profetizo que em Jesus Cristo eu sou 
mais que vencedor. Em nome de Jesus. Amém” 

 
 
VERSÍCULO: 
 

“Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno”. 
Efésios 6:16 

 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 
- O que significa o escudo da fé? 
- O que significa a espada do Espírito? 
- Como posso ter fé ? 
- Se eu sentir medo e insegurança, o que devo fazer? 
- Quem deu para nós o direito de sermos mais que vencedores? 
 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Quando temos uma aliança verdadeira com Deus, vivemos pela fé.  
E a oferta é uma atitude que mostra que temos aliança com Deus e que 
dependemos Dele. 
A oferta é uma consagração, algo que você entrega para Deus com amor, com 
confiança e com fé. Não é uma troca, não é esmola. 
Oferta é aliança! 
 
A aliança que temos com Deus é eterna. Nosso sentimento de entrega para Deus 
fortalece essa aliança. 
Entregue todos os dias sua vida para Deus. Entregue ofertas de sacrifícios para 
Deus. 
Ore, busque a Deus. O que depender de você, faça essa aliança ser fortalecida todos os dias. 
Essa é a melhor escolha que podemos fazer. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ef/6/16+
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ATIVIDADE  
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LEMBRANCINHA: 
 

Vamos entregar para cada criança um jogo da Armadura de Deus. Você pode imprimir em um papel rígido (como 
fotográfico). Nas aulas on line, ensine a criança a confeccionar o seu próprio jogo 
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