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 Aula 4 - ARMADURA DE DEUS  

 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A):                                                                                                 

 
Olá, querido professor(a); Nós já nos revestimos e já tomamos posse ao que se refere 
espiritualmente de cada peça desta armadura, é o que nos faz mesmo sermos habilitados pela 
palavra. 
Esta semana  vamos tomar posse do que espiritualmente é estar revestido do capacete da 
salvação e da espada do espírito. 
Por que capacete da salvação? o que é salvação? 
- Porque ele nos livra de todas as setas inflamadas do maligno, quando todas as vezes que ele 
promove situação para nos afrontar , nos humilhar, para nos deprimir até mesmo para nos 
fazermos cair na fé, para nos tirar mesmo da presença de Deus, para tirar a nossa santidade, se 
colocarmos em nossa mente o que cristo Jesus fez para nos livrar de qualquer tipo de 
condenação, se filtrarmos com posicionamentos de fé na palavra de Deus, isso blinda toda a 
armadilha de satanás em nossas mentes, porque com este posicionamento nenhuma arma 
forjada prosperará em nossa vida, e toda a língua mentirosa cairá bem diante de nós isso é 
salvação de cristo jesus, ele nos salvou, nos libertou, e estas parte das peças elas são 
interligadas, porque a espada do espirito é a palavra de Deus, e com ela você resiste todo o mal 
que te sobrevier, certo que aquele quem começou a boa obra é fiel e justo para termina – lá, e 
aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as suas promessas, por que ele não é homem para 
mentir nem filho do homem para desistir das suas promessas, sabendo que a fé vem pelo ouvir e 
ouvir a palavra de Deus, quando você ouve, você mentaliza, e você mentalizando, você guarda 
as suas promessa em sua mente para libera-las no momento de uma leve e momentânea 
tribulação . 
 - No dicionário diz que salvação significa, salvar, ajudar, livrar, libertar, redimir...então salvação 
tem um nome, Jesus. 
Deus concluiu a obra de salvação em cristo, promovendo salvação superior à salvação física, 
emocional e material, trazendo à humanidade o acesso a salvação eterna e espiritual da alma (Ap 
7:21), em nenhum outro nome há  salvação . 
Alcança – se a salvação pela santificação do espirito e fé na verdade e pelo evangelho, que é o 
poder de Deus para a Salvação de todo aquele que crê. 
 
LEIA E MEDITE: 

 
Rm 1:16, Ef 1:13, 2Ts 2:13  
 
OBJETIVOS: 

 

 Levar aos bebês de uma forma lúdica a entender o que pode e o que não pode estar em 
nossa mente, tudo o que mata a nossa fé e tudo o que fortalece a nossa fé, deixar bem 
claro para eles que a bíblia é a única forma de termos uma fé operante, trazendo exemplos 
como o de Moises, Ana, Davi. 

 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
 Professor (a) vamos dar continuidade a aula da semana passada, porém esta é as ultimas peças 
para estar completamente revestida em nossas vidas e dos nossos babys, então eu  sugiro que 
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além de colocarmos as nossas espadas no nosso capacete da salvação nos bonequinhos, dar 
exemplos de fé e de confiança em Deus contando um pequeno testemunho de uma forma mais 
lúdica da nossa própria vida, ou um testemunho alguém próximo que você conheça que seja 
marcante para que eles entenda quem é o nosso Deus, que ele é realmente a nossa salvação e 
que quando temos fé na palavra ele faz com que a gloria dele se manifeste, eles gostam muito de 
ver vídeos, então legal seria de você fizesse este pequeno vídeo contando o testemunho . 
 

MINISTRANDO  

  
Olá amiguinhos, olha que legal mais uma aula que vamos aprender o significado de mais duas 
pecinhas da nossa armadura. Hoje nós vamos colocar o capacete da salvação nos nossos 
bonequinhos e a nossa espada do espírito. Olha que legal! 
E mais, hoje nós vamos assistir uma historinha onde vamos ver o que o papai do céu faz quando  
confiamos nele. Quem sabe o que é confiar? 
Confiar é você ter fé, e o que é você ter fé? 
É você saber que quando você está em perigo, ou alguém que você ama está em perigo, o papai 
do céu vai nos livrar, vai nós guardar de todo o mal, ele vai nos ,salvar, isso é ter fé . 
e ai nós vamos usar a nossa espada, que o papai do céu nos ensinou, esta espada é a palavra, e 
a bíblia , olha que legal, ela não mata mais traz vida, olha que espada diferente . 
E o capacete, para que serve amiguinhos? 
- Aaaaa serve para não entrar nenhum pensamento ruim  em nossa cabecinha, serve para 
quando os pensamentos ruins vierem a gente colocar a nossa mão na cabeça e dizer saaai daqui 
em nome de jesus todo  o pensamento ruim, por que meu papai do céu vai me salvar, Jesus me 
ama, e o papai do céu também, por isso ele me guarda de todo o mal. 
amiguinhos vamos ver como é que o papai  do céu salva, vamos ver este testemunho, esta 
pequena historinha, ebaaaa !!! Adoro historinha de milagre. 
 
 
ORAÇÃO: 

 
Papai do céu, guarda minha mente de todo pensamento ruim, e me faz lembrar de tudo o que me 
traz fé que está na sua palavra, ajuda a minha fé papai do céu. 
 
 
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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2- Com EVA com glitter. 
 
 
LEMBRANCINHA 

Para as lembrancinhas vamos fazer um jogo da memória. 

Exemplo: 
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