
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 09 de Outubro de 2019.
SÉRIE: A ARMADURA DE DEUS

Tema: “Armas espirituais”
Efésios 6:10-18, João 8:32; Deuteronômio 16:20

DINÂMICA: Leve diversas gravuras ou objetos (entre eles espada, escudo, etc) e mostre às crianças, depois peça
que falem quais deles são úteis para um soldado. Converse sobre o papel do soldado e das armas que ele necessita
usar quando em combate.

LOUVOR: Soldadinho (Cristina Mel); Soldado de Cristo eu sou (Voices)

RECURSOS VISUAIS: Figura de soldado armado; faça um cartaz de um menino e uma menina e das armas
separadas, à medida que for ministrando coloque as armaduras citadas em cada aula (o site citado ao final tem
alguns moldes)

FALANDO A VERDADE: Continuando nosso estudo sobre a Armadura de Deus, professor, comente com as
crianças a importância de um soldado frente as guerras e proteção ao seu país e em seguida conduza-os a discussão
no mundo espiritual. Temos como bom soldado vencer a Satanás, sendo o Senhor Jesus Cristo nosso comandante.
E como podemos vencer? Jesus nos ensina isso em Efésios no capítulo 6. Vamos lembrar, o que é armadura? Vocês
sabem ou se lembram da aula passada o que foi dito? Armadura é um tipo de roupa especial usada como proteção.
E na Bíblia, no livro de Efésios no capítulo 6, aprendemos a compreender a proteção que Deus nos oferece em
nossa luta contra o diabo. Porque precisamos de uma armadura? Porque o diabo é inimigo de Deus e como somos
filhos de Deus, ele é nosso inimigo também. A única maneira de derrotá-lo é lutando a maneira de Deus. Somos
soldados do exército de Deus. O que fazer com a armadura? Em Efésios 6:11 Deus nos faz uma promessa: Ele diz
que se colocarmos a Sua armadura, a proteção especial que Ele nos deu, não cederemos e pecar. Seremos capazes
de ficar firmes e não cair diante do inimigo. Agora você pode estar se perguntando, como é a armadura de Deus? A
armadura de Deus é espiritual, não podemos ver, mas podemos colocar em prática na nossa vida diária com Deus,
ou seja,  a armadura é a atitude que devemos ter e que nos fará estar protegidos contra o inimigo. Você quer
conhecê-las?

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM:  Crianças a armadura de Deus é da seguinte forma:  O Cinto da
Verdade (coloque as armaduras conforme for contando) Então como vamos usar essa arma? O texto diz: “Estai,
pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade” (Efésios 6:14 a). Cingir quer dizer rodear, cercar,
envolver em torno. Isso quer dizer que devemos estar rodeados pela verdade, envolvidos na verdade, cercados pela
verdade. E a verdade é Jesus (João 14:6) e só através dEle vamos a Deus. A mentira não pode fazer parte da nossa
vida,  pois  se  permitirmos  que  as  “brincadeirinhas”,  as  “mentirinhas”  mesmo  que  parecem  tão  pequenas  ou
insignificantes, tipo: Primeiro de abril!, ou aquelas que costumamos chamar de mentirinha branca: Diz que não
estou! E coisas desse tipo, tornamo-nos tão mentirosos como o próprio diabo. Se fizermos o que ele faz, como
lutaremos contra ele? Ou por quê? A outra arma que o Senhor preparou para nós é a Couraça da Justiça. Você
sabe o que é uma couraça? O dicionário diz que é uma armadura para revestir o peito, um revestimento forte que
serve  como proteção,  é  uma blindagem.  Lembra da tartaruga,  com aquela  carapaça? Aquilo  é  a  sua couraça.
Quando ela se vê em perigo, recolhe a cabeça e as perninhas para dentro da sua armadura e assim fica segura. Ou
até, podemos assemelhar a couraça ao que muitas pessoas estão mandando fazer em seus carros: blindar. Isto é,
uma proteção especial nos vidros e em todo o carro para torná-lo resistente a balas ou a outros ataques que possam
ocorrer. Entendeu o que é uma couraça? Ok! E agora, o que é justiça? É algo que está em conformidade com o
direito; é a virtude de dar a cada um aquilo que lhe pertence de direito; é agir dentro da legalidade, da forma
correta diante da lei. Muito bem! Vamos agora compreender o que é estar vestido com a couraça da justiça. Se
justiça é tudo o que é correto, justo, certo, e couraça é um revestimento que serve para a nossa proteção, o Senhor
nos ensina que, se agirmos, em tudo, de maneira correta, de forma justa, sem agredir ou prejudicar ninguém,
obedecendo aos mandamentos do Senhor, estaremos protegidos do inimigo, pois ele não terá argumentos contra
nós, isto é, ele não terá nada de que possa nos acusar, entendeu? Andar em justiça diante de Deus é não viver em
idolatria (Lembre-se que o primeiro lugar  das nossas vidas deve ser sempre do Senhor);  é  saber respeitar os
direitos  dos  outros,  sem fazer  acepção de pessoas;  é  dar  a  cada um o que lhe  é de  direito:  comprou,  pague;
emprestou,  devolva;  errou,  peça perdão;  é  respeitar as  autoridades.  Em resumo, é  obedecer aos princípios da
Palavra de Deus. Em nosso próximo encontro aprenderemos sobre as outras armaduras. (Ore com as crianças para
que elas usem as armaduras que Deus as deu e faça o apelo caso tenha criança não crente.)

(Fonte: http://caminhandocomamor.blogspot.com/2009/10/armadura-de-deus-efesios-6.html)

Miss. Sara Lilian de Queiroz Silva -  Superintendência Da Criança Sede
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Atividade
1 - Faça em cada aula a montagem do soldado e escreva o nome da armadura espiritual em cada
armadura material. (São dois modelos, um para as meninas e outro para os meninos, guarde as
demais para cada aula)

   

    


