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Goiânia, 23 de outubro de 2019
SÉRIE: A ARMADURA DE DEUS

O capacete da salvação e a espada do Espírito
Efésios 6:15-17; Salmo 91:5; 119:11; Romanos 8:1; Jeremias 1:4-10; Mateus 4:1-11

DINÂMICA/QUEBRA-GELO:  (Usando  a  atividade  que  está  sendo  colada  as  armas)  Sua  armadura  está  quase
completa. Você já está totalmente protegido, agora faltam somente duas armas.  (Deixe que relembrem as armas que já
colaram.)

LOUVOR: Firme vou ficar (APEC); Soldado de Cristo eu sou (Voices).

SUGESTÃO DE RECURSOS VISUAIS: Continue utilizando o cartaz com as armas que você confeccionou. 

FALANDO A VERDADE: (Á medida que for ministrando, coloque as armas citadas em cada lição)  Nessas últimas
semanas, estivemos estudando sobre a armadura de Deus, ou seja, as armas espirituais que devemos usar para sermos
vitoriosos em todas as áreas da nossa vida. Já falamos sobre o cinturão da verdade, a couraça da justiça, os calçados que
protegem nossos pés na preparação do evangelho da paz e o escudo da fé. (Faça uma breve revisão do que foi estudado
até então sobre a armadura de Deus). Hoje vamos finalizar aprendendo sobre mais duas armaduras.
O capacete da Salvação: (Leia na Bíblia)  “Tomai também o capacete da salvação…” Efésios 6:17 Para que serve o
capacete? Ele tem a função específica de proteger a cabeça, e é equipamento de segurança obrigatório para quem anda de
motocicleta,  de bicicleta,  brinca de skate ou patins,  pratica  algum esporte de risco,  trabalha em construções etc.  Ele
protege a caixa craniana de traumatismos. Na nossa guerra espiritual, também precisamos de um capacete que guarde a
nossa mente, pois este é o nosso maior campo de batalha. Satanás sabe disso e investe constantemente criando formas
atraentes e criativas para encher a cabeça de idéias e pensamentos contrários à Palavra de Deus, procurando tirar-nos dos
Seus princípios. Você viu que toda a nossa armadura tem como base a verdade que está em Jesus e nos ensinamentos da
Palavra de Deus; a justiça, que consiste em vivermos de forma íntegra, conforme os princípios bíblicos; a fé, pois se não
cremos naquilo que estamos fazendo, de nada nos adianta e a fé que é a única forma de nos aproximarmos de Deus e
agradá-lO,  pois  não posso me achegar  a  alguém que  eu  nem sequer  acredito  que  existe;  e  no evangelho da paz,  os
ensinamentos de Jesus, para que possamos pregar sobre o Reino de Deus e levá-lo a todo lugar aonde formos, libertando
vidas do inferno. Nenhuma das nossas armas é física, mas todas são espirituais, pois a nossa luta não é contra as pessoas,
mas contra o nosso inimigo satanás. O capacete da salvação nos foi dado por Deus para guardarmos a nossa mente de todo
e qualquer ensino contrário à Palavra de Deus. É isso mesmo! Guardar a nossa mente, cobri-la com a verdade, a justiça, a
fé,  para que os ensinamentos que o nosso adversário joga todos os dias na nossa mente não possam penetrar e nos
enganar. Lembre-se que “Nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus” Romanos 8:1 (Leia também “Não
terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia,”  Salmos 91:5 – explique que essas setas são os pensamentos
que são lançados na nossa mente e que aquele que está em Cristo e usa o capacete da Salvação está protegido) 
A Espada do Espírito: (Leia na Bíblia) “...e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.” Ef 6:17 A Palavra de Deus é
a arma mais poderosa do Universo: a espada do Espírito. É isso mesmo! Não se espante. Em primeiro lugar, precisamos
conhecê-la. Um soldado, antes de aprender a atirar, deve primeiro conhecer a arma que vai usar. Para isso, o instrutor o
ensina a montar e desmontar, a conhecer cada peça, como funciona, para quê está ali e o que pode acontecer se ela falhar.
Há muitas pessoas andando com Bíblia embaixo do braço, dentro do carro, guardando na estante, carregando na bolsa ou
deixando aberta em cima da mesa como se fosse um amuleto da sorte. Mas nem sequer abrem a Bíblia para lerem de vez
em quando. Para conhecer a Palavra, é preciso ler, estudar, meditar diariamente. Salmo 1 diz que o homem que medita
nessa Palavra dia e noite é bem-aventurado. Depois é preciso aprender a usá-la. É isso mesmo! Lembra quando Jesus
estava no deserto e foi tentado por satanás? Em Mateus 4:1-11 encontramos Jesus no deserto, em jejum de 40 dias, quando
satanás aparece para tentá-lo. 3 vezes satanás usou contra Jesus as suas armas e 3 vezes Jesus o venceu com o poder da
palavra: Está escrito. O que Deus escreveu ninguém pode mudar e o inimigo sabe disso. Ele sabe que quando a espada do
Espírito é liberada pela nossa boca ele não tem mais chance para nos vencer. E você? Sabe disso? Sabe que a sua boca é a
maior arma contra o inferno quando se abre para declarar a Palavra? Pois se você não sabe, o diabo sabe, por isso procura
sempre meios de fazer com que você não leia a Bíblia, ache chato, sem graça. E as vezes, até os pais colaboram quando
fazem da leitura da Palavra um castigo:  Você está muito desobediente! Não vai ver televisão.  Já para o quarto,  de
castigo, ler a Bíblia.  Que desperdício! Quanta munição jogada fora! Assim como um dia o Senhor colocou na boca de
Jeremias as Suas palavras (Jr 1:4-10), assim também as colocará na sua, para que você, como um gadita, guerreiro do
Senhor,  possa  usá-la  adequadamente  desfazendo  as  obras  do  inferno.  (Leia  também  “Guardo  no  coração  as  tuas
palavras, para não pecar contra ti” Salmos 119:11)

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: (Faça para este momento umas armaduras maiores – de cartolina ou papel
cartaz, e vista as crianças. Se não der para todas, faça uma de maneira que cada um possa vestir e depois passar para o
outro. Aproveite e peça que conforme forem vestindo possam explicar o nome da arma espiritual e para que serve)  E
então, guerreiros? Vamos treinar? Vista a sua armadura, tomando o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias de
evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, e tome agora a sua espada para lutar contra inferno. (Explique
que para receber essa armadura é preciso acreditar em Jesus e recebê-lo em seu coração como Senhor e Salvador de sua
vida. Faça o apelo e ore com as crianças.)
Adaptação http://caminhandocomamor.blogspot.com/2009/10/armadura-de-deus-efesios-6.html
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