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DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Acerte o alvo
Como  fazer:  Escolha  uma  criança  para  representar  um  cristão,  algumas  crianças  para
representar partes da armadura de Deus e outras que vão jogar as bolinhas de papel que serão os
dardos inflamados do inimigo (instrua para não jogarem com força, pois o objetivo é atingir e não
machucar).  Primeiro  faça  a  brincadeira  com uma ou duas  partes  da  armadura,  depois  com a
armadura completa representada por crianças  cobrindo por  completo aquela que representa o
cristão. Depois, relacione a proteção recebida com a armadura de Deus.

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

SUGESTÃO DE RECURSOS VISUAIS: Continue utilizando o cartaz de um menino e uma
menina e das armas que você confeccionou.  Á medida que for ministrando,  coloque as armas
citadas em cada lição.

FALANDO A VERDADE: (Faça uma breve revisão do que foi  estudado até então sobre a
armadura de Deus). Hoje estudaremos mais duas armas espirituais que fazem parte da armadura
de Deus. 

A  Preparação do Evangelho da Paz:  Os  soldados  da  época  em que  Paulo  viveu  usavam
sandálias especiais para protegerem seus pés. Esses calçados eram feitos de couro macio com solas
pregadas. Assim, eles conseguiam andar maiores distâncias, com maior rapidez e também tinham
mais firmeza na hora de lutar. A Bíblia nos diz que temos que calçar os pés na preparação do
evangelho da paz. O que isso significa? Isso significa que devemos estar firmes na Palavra de Deus,
para sermos cristãos verdadeiros. Além disso, usamos nossos pés para nos movimentar (andar,
sair do lugar, não ficar parado). Isso representa que devemos andar firmes com Deus e levar a
outras pessoas o evangelho da paz. Muitos gostam de anunciar más notícias, mas o nosso chamado
é para levar as Boas Novas de paz, anunciar que Jesus Cristo venceu o inimigo e que através de
Jesus podemos ter a paz verdadeira.

O Escudo da Fé: Todos já viram um escudo? Pra que ele serve? O escudo talvez fosse a maior
peça de toda a armadura e era por trás dele que o soldado se escondia quando eram lançadas
contra ele as flechas inflamadas, com o objetivo de incendiar e matar. Alguns escudos são feitos de
aço, ferro ou qualquer um outro elemento físico. Mas o escudo da armadura de Deus é feito de fé. E
o que é fé? De acordo com a Bíblia, que é a Palavra de Deus: “a fé é a certeza de que vamos receber
as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver” (Hebreus 11.1).
Vocês  sabiam que  “sem fé  é  impossível  agradar a  Deus”?  Isso  está  escrito  em Hebreus 11.6.
Precisamos crer em tudo o que Deus nos diz em sua Palavra, temos que acreditar que as promessas
que Ele nos faz são verdadeiras e vão se cumprir, mesmo que pareça impossível e que nossos olhos
físicos não consigam enxergar seu agir. Para isso, precisamos fazer como os discípulos fizeram e
pedir a Jesus que aumente a nossa fé (Lucas 17.5), assim, conseguiremos crer mesmo sem ver.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM:  Como você pode, no seu dia a dia, usar as armas
espirituais que estudamos até hoje? Você também é um soldado e faz parte da grande batalha
espiritual e,  por isso,  precisa estar preparado para a peleja.  E não tenha medo. Você não está
sozinho na batalha. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão com você, te guardando e te
protegendo de todo o mal. Ler a Bíblia e viver conforme os ensinamentos do Senhor, crendo que
Ele existe e que Jesus é o nosso Salvador é essencial nessa guerra espiritual. Então, seja sábio e use
todas as armas espirituais. E se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, te
convido a recebê-lo ainda hoje. Não perca tempo. Prepare-se já para a batalha!
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ATIVIDADE:  Faça  um  colorido  bem  bonito.  (Se  possível,  coloque  bastante  brilho  dourado  na
armadura).
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