
 
 

 

MARÇO – ARMADURA DE DEUS 

 

AULA 2 -  COURAÇA: Sou protegido pela Verdade e Justiça 

 
Nessa aula vamos receber a proteção e a justiça que vem dos céus. 
Nos firmaremos na verdade que é Jesus, e Ele nos fará vencer todas as dificuldades. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 
Quando o apóstolo Paulo trouxe a revelação da armadura de Deus, Ele utilizou um paralelo bastante interessante : 
ele utilizou cada parte da armadura de um soldado romano para exemplificar o que Deus estava fazendo com os 
seus servos.  
 
Naquela época a couraça tinha um papel muito importante. Inicialmente a couraça era feita de couro (por isso o 
nome) e depois foi evoluindo para metais mais resistentes. O objetivo da couraça era proteger o coração e órgãos 
vitais. Por mais que um soldado fosse atingido, a couraça tinha a missão de protege-lo da morte. 
 
Outro item da armadura igualmente importante era o cinturão. O cinturão era muito diferente do cinto que temos hoje. 
Ele era uma sustentação de toda a armadura, passava pelos ombros (por isso algumas versões da palavra diz para 
cingir o cinturão nos lombos) e fechava na cintura com todo o aparato de armas que o soldado levaria. 
O cinturão fazia a armadura ficar de pé. O soldado permanecia firme através do uso do cinturão. 
 
Queridos, Deus nos entregou o cinturão e a couraça! 

 
Você tem esse a couraça, que é a justiça de Deus na sua vida. O sangue de Jesus te 
protege, te guarda. Não há condenação para os que estão em Cristo. Mas Ele se 
torna o nosso advogado, que nos defende das acusações do inferno e faz de nós 
filhos honrados. A sua justiça vem se Deus. Siga Jesus e você alcançará a justiça. 
 

“E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem 
pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé” Filipenses 3:9 
 

“Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do 
princípio ao fim é pela fé, como está escrito: "O justo viverá pela fé". Romanos 
1:17 
 

“Desvie-se do mal e faça o bem; e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça, e 
não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será 
eliminada; os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre”. Salmos 37:27-29 

 
E você recebeu do Senhor esse cinturão da verdade, que te sustenta e te faz ficar 
em pé. Nada tem o poder de te abalar, te desestruturar. Você está firmado na 
videira verdadeira. Seja fortalecido hoje na força do poder do Senhor. Se sustente 
na verdade. Viva a verdade do Senhor. Jesus é a verdade, é Ele quem vai te 
sustentar no meio da guerra. 

 
“Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a VERDADE e a vida. Ninguém vem 
ao Pai, a não ser por mim.” João 14:6 
 
“E conhecerão a , e a verdade os libertará". João 8:32 
 
“Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade.” João 17:17 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/fp/3/9+
https://www.bibliaon.com/versiculo/romanos_1_17/
https://www.bibliaon.com/versiculo/romanos_1_17/
https://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_37_27-29/
https://www.bibliaon.com/versiculo/joao_14_6/
https://www.bibliaon.com/versiculo/joao_8_32/
https://www.bibliaon.com/versiculo/joao_17_17/
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LEIA E MEDITE: 
 
Efésios 6:10-20 ; Salmo 37: 27-29 ; João 14:6 
 

OBJETIVOS: 
 
Ensinar a criança a se revestir da armadura de Deus, utilizando a couraça da justiça e o cinturão da verdade. 
Levar a criança a refletir que em Jesus somos protegidos mesmo nos dias difíceis. 

o desenvolvimento da Aula  

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
Os dias atuais tem trazido muita insegurança e incertezas para as crianças e famílias. 
A falta de equilíbrio muitas vezes deixa as crianças angustiadas, pois a criança tem necessidade de segurança. 
Nessa aula ensinaremos que existe um caminho seguro, um lugar firme e forte para estarmos que é a presença de 
Deus. 
Que cada criança se revista nessa aula dessa justiça de Deus e da verdade do Senhor para ficarem firmes, 
inabaláveis, sabendo que em Jesus está a proteção que elas precisam. 
 

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. 
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DINÂMICA AULA 
 
Leve uma caixa contendo as seguintes palavras : VERDADE, MENTIRA, JUSTIÇA, INJUSTIÇA. 
Vá revelando cada uma das palavras, e peça para as crianças explicarem o que significa para elas essa palavra. 
Peça para contarem um exemplo de uma situação onde viram essa situação acontecendo.  
 

MINISTRANDO: 
     
(LEVE A ILUSTRAÇÃO DA COURAÇA E DO CINTURÃO PARA EXPLICAR ESSES ITENS DA ARMADURA) 
 
Crianças, hoje continuaremos a aprender sobre a armadura de Deus. 
Vocês se lembram qual foi o primeiro item da armadura que recebemos? 
Foi o capacete! Então a nossa cabeça e a nossa mente estão protegidos. 
 
Mas, será que isso é o suficiente? O que mais falta? 
Quem disse que falta proteger o corpo, está certo! 
 
Para o soldado proteger o corpo ele utiliza uma couraça que é muito forte, e até pesada. Assim que ele receber 
algum ataque que poderia ser mortal, ele ficará protegido. 
E o soldado usa também um cinturão. O cinturão serve para sustentar toda a armadura, e ele coloca as armas dele 
presa nesse cinturão. 
 
Vocês acham que é importante usar o cinturão e a couraça em uma guerra? 
Com certeza! 
 
Sabe crianças. Jesus nos entregou um cinturão e uma couraça espiritual que também. E é muito importante usarmos 
para ficarmos protegidos. 
 
A Bíblia conta que a couraça é JUSTIÇA de Deus sobre nós. Ela se chama couraça da justiça. E essa justiça de 
Deus é que nos protege. Quem tem Jesus não pode ser acusado pelo inimigo, não pode ser atacado. Porque tem 
essa proteção. Jesus morreu na cruz e o seu sangue nos protege e nos livra do mal. 
Então todas as vezes que uma situação quiser te atacar colocando angustia, tristeza no seu coração, se lembre que 
você tem essa proteção de Jesus. E manda embora isso que quer fazer você se sentir mal. 
E como usamos essa couraça da justiça, precisamos ser justos também, fazer o bem, fazer o que é certo. 
 
E o cinturão também tem um nome! Se chama cinturão da verdade. 
Ahhh quem usa esse cinturão não pode mentir não! Precisamos tirar toda mentira das nossas vidas, e nos vestir da 
verdade. Jesus é a verdade e ele nos deixou a palavra Dele, que é a Bíblia para não sermos enganados e nem 
confundidos. Então se tivermos vestidos desse cinturão, estaremos firmados em Jesus. 
E quem usa o cinturão da verdade fica muito firme, não se abala não. O cinturão deixa a armadura do soldado firme. 
Então se vivermos na mentira, estamos deixando nossa armadura frágil, pode até cair e você ficarmos sem proteção. 
Mas nós vamos nos apegar a verdade, que é Jesus e vamos seguir esse caminho, falando e vivendo a verdade de 
Deus. 
 
Uauu esse cinturão e couraça são muito importantes mesmo!!! 
Crianças, as dificuldades as vezes fazem a gente se sentir abalado, desprotegido, fraco. Mas hoje nós recebemos 
esses poder de Deus, essa armadura espiritual poderosa que nos faz ficar muito firmes. 
 
Então agora veste aí a sua couraça da justiça e coloca o seu cinto da verdade. 
Vamos ficar muito preparados para vencer, em nome de Jesus!   
 
 

LOUVOR: 
 

“Justiça de Deus” – Renascer Praise  

“Mentira” – Bruna Carla 
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ORAÇÃO: 
 

“Senhor Jesus, hoje eu me revisto da couraça da justiça e do cinturão da verdade. Eu declaro que estou 
debaixo da justiça de Deus, e sou protegido pelo Senhor, Eu andarei pelo caminho da verdade, e estarei firme 
pois a minha segurança está em Jesus. Em nome de Jesus. Amém” 

 
VERSÍCULO: 
 
Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça. Efésios 6:14 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 
- Na armadura de Deus, o que significa a couraça? 
- O que significa o cinturão? 
- O que devo fazer se me sentir fraco e inseguro? 
- Como posso vencer a angustia e acusação? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Como ter gratidão em dias difíceis? 
Se andarmos com Deus, tendo uma relação sincera com Ele, somos fortalecidos a cada dia, e vemos a Sua boa mão 
em todas as situações. 
É muito fácil ser grato quando tudo da certo, mas Deus fica muito feliz quando somos gratos nos dias difíceis 
também. 
Você pode me perguntar, tia, como posso ser grato? 
Agradecendo, sempre! Agradeça pela sua vida, por sua família, por Deus cuidar de você, por te ensinar todos os 
dias. 
Agradeça com suas ofertas, com um louvor, com uma oração. 
Agradeça sempre! 
Hoje vamos agradecer a Deus, exercer essa gratidão, e agradecer também entregando as nossas ofertas. 
 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ef/6/14+
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ATIVIDADE  
 

Vamos fazer o soldado de papel. 
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LEMBRANCINHA: 
 

Vamos entregar para cada criança um cinturão da verdade e uma couraça da justiça feitos com EVA. 
 

 


