
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 02 de Outubro de 2019.
SÉRIE: A ARMADURA DE DEUS

Tema: “Quem é o nosso inimigo e como vencê-lo”
Efésios 6:10-18

DINÂMICA:  Dois  pequenos  bolos  de  papéis,  um  copo  transparente.  Em  uma  vasilha  transparente
coloque água e um pouco de café para que a água fique escura, simbolizando o mal, o pecado. Diga às
crianças que os bolos de papéis simbolizam nós e o copo simboliza a armadura de Deus em nossa vida.
Coloque um dos bolos de papel na água e fale que se nós não estivermos protegidos por Deus o mal, o
pecado nos destruirá, mostre o papel molhado. Depois coloque o outro bolo de papel no copo, de forma
que  fique  bem  firme  no  fundo.  Coloque  o  copo  de  boca  para  baixo  na  vasilha  com  água,  sempre
segurando, e diga que quando estamos com a armadura de Deus estamos protegidos, nenhum mal nos
atingirá. Retire o copo e mostre para as crianças como o papel não molhou, isso porque estava protegido.

LOUVOR: Armadura do cristão. Letra e música Daniel Ludtke. Disponível em: https://youtu.be/aemn-
9ne7zo

RECURSOS VISUAIS: Figuras de soldados com armaduras e de crianças segurando a Bíblia e orando.

FALANDO  A  VERDADE:  Crianças  iniciaremos  mais  uma  série  de  estudos  bíblicos  esse  mês  de
outubro. Vamos estudar sobre a Armadura de Deus. Vocês sabem o que é armadura? Armadura significa
equipamento completo de um soldado, como por exemplo, escudo, capacete, espada, cinto e até o calçado.
Estudaremos  nos próximos encontros sobre o que significa cada parte dessa armadura. Agora vamos ler
Efésios 6. 10-18 (leia na Bíblia). Então crianças, os versículos 10 e 13 nos dizem para revestirmos de toda
armadura de Deus, isso significa viver de forma correta segundo a Palavra de Deus. Sabem para quê? Para
que possamos resistir no dia ruim quando acontecer alguma coisa difícil, também para ficarmos firmes
contra as ciladas do diabo. Os soldados usam armadura para se protegerem e quando forem à guerra não
serem  destruídos  pelo  inimigo.  E  vocês  sabem  que  temos  um  inimigo  que  é  o  diabo,  e  nós  não
conseguiremos vencer os  ataques dele  se  não vestirmos a armadura  de Deus.  Nosso  Senhor  Jesus já
derrotou todo o poder do inimigo quando se entregou para morrer por nós na cruz do calvário,  mas
apesar de derrotado, as forças do mal insistem em atacar os soldados de Cristo, que somos nós os crentes.
Vamos  ler  em  1  Pe.  5.8  “Sede  sóbrios,  vigiai,  porque  o  diabo,  vosso  adversário,  anda  em  derredor,
bramando como leão, buscando a quem possa tragar”. Estão vendo crianças? O inimigo procura de todas
as formas nos destruir, e para isso ele usa várias estratégias, como, a mentira, os jogos de celular e de
videogame, músicas, livros que contém ensinos errados, convites a lugares que não é da vontade de Deus
e muitas outras coisas.  Por isso,  é  importante estarmos revestidos,  mas não precisamos ter medo do
inimigo, pois está escrito em 1 Jo. 4.4 que maior é Aquele (Deus) que está em nós do que aquele que está
mundo.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Crianças nada podemos fazer sem Jesus, Ele mesmo nos diz
no Evangelho de João cap. 15 e vers. 5. O soldado recebe as orientações do comandante para ter um bom
desempenho e conseguir vitória, assim também somos nós como bons soldados de Cristo, temos de estar
em constante oração e meditação na Palavra para seguimos suas orientações. A Palavra nos diz que além
de nos revestirmos da armadura, temos de orar em todo tempo (Ef. 6.18), não é orar um dia e ficar uma
semana sem falar com Deus, ou somente orar quando estiver precisando pedir alguma coisa a Deus, mas
devemos orar sempre. E orar também pelos outros (súplica por todos os santos), pois um bom soldado
sempre ajuda os companheiros. Outra recomendação é vigiar, isso é, está atento e não desistir, mesmo em
momentos difíceis, devemos confiar no Senhor e continuar sendo crentes. Para vestir essa armadura, que
é um presente de Deus para seus soldados, você precisa primeiramente reconhecer e aceitar Jesus como
único e eterno Salvador de sua vida, e assim, você fará parte do exército de cristãos que irão morar no céu
(fazer o convite, caso tenha crianças não crentes). Se obedecermos a Palavra do Senhor e nos revestirmos
de toda armadura de Deus, podemos dizer como Paulo disse aos Filipenses 4.13 “Posso todas as coisas
naquele que me fortalece”. A vitória é nossa em Nome de Jesus!

Dielma Sousa da Silva – Professora dos Primários AD Sede
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Atividade

1. Pinte bem bonito o soldadinho (Para crianças menores).

Fonte: https://www.pinterest.cl/pin/439945457340637528/

2. Encontre no caça-palavras os vocábulos abaixo: SALVAÇÃO/ESCUDO/PAZ/CAPACETE/ESPADA/ORAÇÃO/FÉ

 Fonte: https://ministerioinfantiljuniores.blogspot.com/2011/07/caca-palavras-biblicos.html
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