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Aula 4 -  

Vamos finalizar a nossa campanha com a armadura completa, hoje vamos aprender a usar o 

capacete da salvação para ter a mente de Cristo, e guerrear usando a Espada do Espírito. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

Chegamos ao final da campanha e você professor deve estar apto, pelo poder de Deus e 
revestido de toda a armadura, a resistir aos ataques de Satanás e saber contra quem é a guerra. 
Jesus Cristo já quem derrotou definitivamente Satanás e conquistou na cruz o poder do pecado e 
da morte. Agora como soldados guerreiros, somos mais que vencedores. 
Tendo uma vida de oração, saberemos o momento de usar cada parte da armadura. Professor 
esteja devidamente equipado com a armadura de Deus e pronto para a guerra espiritual., você 
não está só. 
 

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. Uma grande batalha acontece na mente, onde o inimigo quer atingir e derrubar.  
Vamos ensinar nossas crianças a guerrear. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

 Um Professor ou professora deve se vestir de soldados, como na aula passada. 

 
 
Grito de Guerra: 

Deus me deu uma armadura 

Nada tenho a temer 
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Minha alma está segura  

E com Ele vou vencer!!!! 

 
 

 Leve a imagem de um soldado romano 

 
 

 
 

 
 
 

MINISTRANDO: 

 
Olá crianças, nossa armadura está quase completa. Hoje vamos festejar porque vamos estar 

prontos para usarmos toda a armadura de Deus. 

Prontos soldados? 
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Vou colocar o meu cinto,( cinto da verdade) quem lembra para que ele serve? Deixe as crianças 

responder. Que mais devo usar nessa armadura? A couraça, muito bem... E com o escudo faço o 

que? Tem a sandália, quem lembra? 

Lembram 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. 

Então vamos nos vestir para a guerra, vamos guerrear! Prontos para usarem armaduras? Então 

vamos lá! 

Capacete da Salvação: quem usa capacete? Jogadores de futebol americano, ciclistas e 

motociclistas, em construção quem está trabalhando ou quem visita a obra, soldados... Todos 

usam por uma única razão – proteger a cabeça. Se bater a cabeça o seu cérebro se machuca e 

você perde a batalha. Satanás quer atacar nossa mente, com mentiras, com desejos ruins, 

pensamentos maus. Temos que permitir que Deus controle nossa mente. É preciso cuidado com 

o que lemos, assistimos na TV ou o que ouvimos nas musicas. Mas quando colocamos o 

capacete da salvação, satanás não pode nos vencer, nem nos tacar com pensamentos maus.  

Nesse momento fale sobre o halloween ou Dia das Bruxas, é uma celebração popular de 

culto aos mortos comemorado anualmente no dia 31 de outubro. - Sobre esse assunto, 

veja mais aqui site em suporte pedagógico. 

Espada do Espírito: depois de colocarmos a armadura, estamos prontos para pegar nossa 

espada e ir para a batalha. Nossa espada não é feita de aço afiado porque não estamos lutando 

contra carne e sangue. Nossa batalha é espiritual e só pode ser vencida no poder de Deus. 

Nossa espada é a palavra de Deus. Leia a bíblia todos os dias e voce estará usando a espada. 

Estamos então cobertos da cabeça aos pés, com espada e escudo nas mãos. Precisamos de 

mais uma coisa, orar o tempo todo, o bom soldado esta sempre em contato com o comandante, 

(simule o uso de radio comunicador - para falar com o comandante Jesus Cristo) ele não age por 

sua própria conta. Como bons soldados apostólicos que somos do exercito de Deus precisamos 

colocar cada peça da nossa armadura todos os dias. 

Você é um soldado apostólico! Use toda sua armadura. 

 
ORAÇÃO: 

 

Senhor Jesus, eu quero usar a armadura de Deus, me ensina e me ajuda a usá-la nos momentos 

certos. 

Sou um soldado apostólico, o Senhor me escolheu para ser um vencedor na guerra. 

Em nome de Jesus, satanás não tem poder sobre minha vida, eu vou usar cada peça da 

armadura que aprendi 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 
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1. O que é armadura? 

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

3. O que representa a Espada? 

4. O que representa a o capacete? 

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  

Com as peças da armadura que usou para contar a cada aula monte um soldado, deixe um 
espaço para a criança colocar o rosto e sentir-se como um verdadeiro soldado vestido com a 
armadura. Decore o kids e boa festa! A vitória é do povo de Deus. 
 

        
 
Vamos festejar 
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LEMBRANCINHA 

 

Feito miniatura de EVA, cada aula a criança levará a parte que aprendeu. 
Nessa aula entregue o capacete e a espada. 
 

       
 

Cole o versículo na espada, a espada fica encaixada dentro da bíblia. Coloque um bis na capa da 
bíblia. 

 
 

Boa aula! 
 
 

 


