
 
 

 

MARÇO – ARMADURA DE DEUS 

INTRODUÇÃO 
 
O mês de março está chegando, e junto com ele uma reflexão muito importante sobre posicionamento espiritual. 
Vamos ensinar as crianças a usarem as armas espirituais que Deus nos deu.  
Lá em Efésios 6:10-20 a Palavra de Deus nos ensina que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra 
principados, potestades e dominadores. 
 

“Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os 
dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais”.  
Efésios 6:12 
 
Na oração do ano apostólico temos orado sobre queda de oposições e sobre a vitória contra as malignidades. 
Venceremos pela força do poder de Deus, tomando posse das armas espirituais e praticando aquilo que Jesus nos 
ensinou. 
 
“...Declaro que minha família viverá toda a sorte de bênçãos espirituais e venceremos todos os principados, 
potestades e dominadores.... (trecho da oração do ano apostólico de Paulo) 
 
A cada semana dessa campanha vamos ensinar sobre a armadura de Deus, como devemos nos preparar para 
guerrear espiritualmente, e confeccionaremos com as crianças a cada semana a armadura, fazendo atos proféticos, 
tomando posse dessas armas espirituais. 
 
Será um tempo poderoso! 
Ministro, se prepare! Medite na palavra, ore, se consagre, se santifique. 
Deus vai te usar! 
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AULA 1 -  Tem um capacete na sua cabeça! 
 
Jesus nos entregou uma armadura poderosa que nos faz vencer todo o mal: a SALVAÇÃO. 
Nessa aula falaremos sobre o capacete da salvação.  

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 
“Tomai também o capacete da salvação” Efésios 6:17 
 
O capacete é feito para proteger a cabeça. Se na hora da batalha 
o soldado for ferido na cabeça. O capacete protege os danos do 
cérebro. 
 
Temos que permitir que Deus cuide de nossa mente, lembre-se 
que: 
 

1. Você tem a mente de Cristo! Não deixe nenhuma 
acusação, palavra contrária ou pensamentos do inferno 
te dominarem. A salvação é que te protege dos ataques 
do inimigo. Ele não pode ferir sua mente mais porque 
você é blindado por Jesus Cristo. 

 

2. Traga na sua memória o que te dá esperança. Esvazie 
sua mente de pensamentos que não agregam. Pense em 
coisas boas, pense nas vitórias que você já venceu, 
pense em Jesus!     

 
Você tem essa arma espiritual: o capacete da salvação. Jesus conquistou na cruz essa arma poderosa para você. 
Não se deixe ser manipulado pelo inimigo. Use essa arma espiritual e vença, em nome de Jesus! 
 
 

LEIA E MEDITE: 
 
Efésios 6:10-20 / Colossenses 3:2 / Filipenses 4:8 / Isaías 26:3 / 1 Coríntios 2:16 
 

OBJETIVOS: 
 
Ensinar a criança que o capacete da salvação é uma arma espiritual que nos protege dos ataques que o inimigo quer 
fazer na nossa mente. 

o desenvolvimento da Aula  

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
Esse é um tempo onde as crianças tem sido muito assoladas na mente. 
O isolamento social, inseguranças, perdas na família e mudanças na rotina familiar afetaram a infância dessa 
geração. 
 
Nunca se ouviu tanto falar em depressão. E a consequência mais grave dela: o suicídio. 
O suicídio já é a segunda principal causa de morte entre os jovens. E as taxas tem crescido progressivamente, 
infelizmente. 
 
Mas qual a causa disso tudo? A mente! A guerra que travamos diariamente é na mente! 
A mente é um terreno fértil, e o inimigo tem se aproveitado disso para assolar e destruir a mente dessa geração, 
trazendo traumas e muitos medos. 
 
Mas nossa geração será blindada do mal que ronda esse tempo. 
Nossa geração é protegida pela salvação de Jesus Cristo e por esse capacete espiritual que não permitirá que 
nenhuma arma os fira. 
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Vamos ensinar as crianças a tomarem posse dessa arma espiritual. 
A mente, os ouvidos serão fechados para as malignidades, e abertos para o poder de Deus. 
 
 

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 o capacete. 
 
Pendure em uma parede no seu Kids um boneco e a cada semana vá colocando com as crianças cada parte dessa 
armadura. Nessa aula, coloque o capacete. 
 
Você pode também imprimir em papel fotográfico o banner explicativo com cada parte da armadura. 
Os modelos sugeridos seguem no anexo, na parte final dessa aula. 
 
DINÂMICA AULA 
 
Leve um capacete para ilustrar a ministração. Pode ser um capacete utilizado em qualquer modalidade esportiva. 
Inicie a aula pedindo para cada criança desenhar um capacete utilizado em algum esporte ou atividade e depois 
explicar porque é importante utilizar esse capacete. 
Por exemplo: em uma corrida de formula 1, o piloto usa o capacete, pois se o carro bater, o cérebro dele fica 
protegido, evitando uma fatalidade. 
 

 

MINISTRANDO: 
     
Aplique a dinâmica de aula. Após as crianças mostrarem os seus capacetes, inicie a ministração.  
 
Crianças, vamos pensar aqui comigo: vocês acham que é importante usar o 
capacete? 
Ah com certeza!!!! 
 
O capacete protege tanto os atletas! Imagine só o que acontece se um piloto 
não usar o capacete, e se um ciclista não usar? E se um motociclista não usar? 
 
Com certeza quem não usa capacete por se machucar muito! 
 
E vocês sabiam que na guerra os soldados também usam capacete?  
Para proteger também a cabeça. 
 
Mas porque estamos falando tanto de capacete??? 
Porque a Bíblia conta que Deus deu para cada um de nós um capacete. 
É um capacete espiritual, é invisível, mas muito poderoso. 
 
E esse capacete tem um nome: CAPACETE DA SALVAÇÃO! 
 
Quando você coloca esse capacete a sua mente fica protegida dos ataques do inimigo. 
Aí você pode me perguntar: Mas tia, como funciona isso??? 
Vou explicar direitinho: 
Sabe quando ficamos pensando que coisas ruins vão acontecer, pensando que somos pessoas incapazes, pensando 
mal dos outros, pensando em muitas coisas tristes... Ah, esse capacete protege a gente desses pensamentos. 
 
Quando colocamos esse capacete, Jesus protege nossa mente dos ataques do mal. Porque recebemos a mente de 
Cristo. 
Com o capacete pensamos em coisas boas, coisas que Deus tem para nós, coisas que nos dão esperança. 
 
Todos que recebem a salvação de Jesus tem direito a usar esse capacete. 
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Mas alguns deixam na gaveta... e ficam só pensando e pensando coisas ruins... deixando esses ataques do inimigo 
atingirem a pessoa. 
 
Mas hoje todos nós vamos vestir o capacete da salvação! 
E nossa mente não será mais atacada. 
 
Quem quer vestir esse capacete levanta a mão. 
Pega então profeticamente o seu capacete invisível e vamos fazer vestir ele fazendo uma oração. 
 
 

LOUVOR: 
 

“Cabeça, ombro, joelho e pé”  

“Soldadinho de Jesus” – 3 palavrinhas 

 

ORAÇÃO: 
 

“Eu visto hoje o capacete da salvação, que me protege dos ataques do inimigo. Todos os pensamentos ruins 
vão sair agora da minha mente. Eu declaro que tenho a mente de Cristo e levarei comigo pensamentos de 
bons. Em nome de Jesus. Amém” 

 
VERSÍCULO: 
 
“Nós temos a mente de Cristo”. 1 Coríntios 2:16 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 
- Como posso me proteger dos pensamentos ruins? 
- Quem nos entregou o capacete as salvação? 
- O que acontece com quem usa o capacete da salvação? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Chegou o momento de entregarmos nossa oferta. 
Sabe crianças, muitas pessoas ficam pensando coisas ruins sobre a oferta, porque suas mentes estão 
desprotegidas. 
O desejo do diabo é que a igreja fique fechada e as pessoas não sejam salvas. 
Nós não vamos pensar coisas ruins sobre a igreja ou sobre as ofertas. 
Vamos abrir nossa mente para o que Deus quer falar e nos permitir ser usados por Deus para cuidar da casa Dele. 
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ATIVIDADE  
 

Vamos ensinar as crianças a fazerem o capacete da salvação. 
O passo a passo segue a seguir: 
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LEMBRANCINHA: 
 
Jesus conquistou na cruz a salvação. Por isso somos protegidos dos ataques do inimigo. 
Vamos entregar essa lembrancinha que fará as crianças se lembrarem do plano da salvação: um livrinho sem palavras para ser 
utilizado como ponteira de lápis. 
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ANEXOS: 
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