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AULA 4 – UMA PROTEÇÃO DIFERENTE
Encerramos nossa campanha com ritmo de louvor, e vamos completar a nossa

armadura com a espada e o escudo.
PARA VOCÊ PROFESSOR:

Querido Professor,

Neste encerramento precisamos entender o nosso propósito e levar as nossas crianças a
entenderem também.
Paulo, quando era Saulo, entendia o seu propósito de perseguir os cristãos e com isso sua fama
percorreu muitas cidades.
Quando foi transformado para Paulo, não foi diferente, e vemos pelas cartas que escreveu, e
pela forma que descreveu a armadura espiritual.

Você consegue se revestir de forma completa quando tira as vestes velhas, e toma posse das
novas, se revestindo da armadura espiritual e quando você entende que precisa utilizar as armas
espirituais.
1) Oração e Jejum – liga a sua mente com Deus, protege, e te torna sensível a voz de Deus,

assim como o capacete e couraça de protegem.
2) Palavra – te traz a verdade e te leva a lugares extraordinários, e a viver um novo tempo, assim

como o cinturão e as sandálias.
3) Louvor e Fé – O louvor é como uma espada que rasga o seu coração na presença de Deus e

te leva a viver uma experiência com Deus tremenda e a fé te protege de qualquer palavra
que possa te derrubar, de qualquer situação que se levanta para te fazer desistir, como o
escudo.

O nosso propósito como formadores é justamente levarmos nossas crianças a terem experiências
com Deus como Paulo teve.

Mas antes, tenha você esta experiência, de quebrar as cadeias, de se libertar daquilo que te
impede de andar no seu chamado, de ouvir a voz de Deus e realizar o impossível na vida das
crianças.

Temos que ser impulsionados a levar as nossas crianças a se revestirem desta armadura e tomar
posse das armas espirituais e como Paulo, ver um terremoto destruindo aquilo que nos impede
de viver a cura, salvação, o exercer do chamado, o avançar mesmo em meio ao isolamento.

LEIA E MEDITE:
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VERSÍCULO
Atos 16.19-40

QUAIS SÃO MEUS OBJETIVOS:
●

● Que entendam que Jesus as chamou para serem mais do que vencedoras
● Que mesmo em meio ao isolamento, as necessidades, as incertezas do futuro, elas têm uma armadura

e um proteção diferente.
● Acabar com toda a dúvida e que elas possam saber que elas têm a espada do espirito que ataca e o

escudo da fé que protege.

QUAL É A SITUAÇÃO DA CRIANÇA:

Nossas crianças estão vivendo uma verdadeira prisão, algumas em isolamento, outras em brigas
familiares e abusos psicológicos e físicos.  Não sabem como atacar, como se proteger e como
vencer.

Da aula anterior : Satanás, aproveitando este tempo de pandemia e as limitações do
isolamento, que impedem as crianças de estarem na escola e até mesmo na igreja, isto é
socialização, ataca os que são mais vulneráveis. Porque uma criança não consegue ainda
expressar todos esses sentimentos.
Então temos visto, mudança de comportamento, não porque a criança é rebelde ou
indisciplinada, mas porque se trata de uma ação espiritual e a Igreja no seu papel, é a cobertura
para essas famílias e nós formadores somos cobertura para as crianças nessas horas que estão
conosco.
Promova reunião com os pais e famílias.
Promova reuniões dos professores,  de clamor e cobertura pela vida delas. Só mesmo uma ação
espiritual para aplacar os intentos do inimigo.
Em boa hora esta Campanha, que está blindando a cada domingo nossas crianças. Glória a
Deus!

SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA:

Prepare brincadeiras como qual é a música ou qual é o versículo.
Separe louvores que falem de Espirito, escudo, fé, espada, proteção, não desistir...

LOUVOR:

Deus é por nós – Renascer Praise 5 - https://youtu.be/YwNxPSo34pQ

https://youtu.be/YwNxPSo34pQ
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VERSÍCULO:

“Para Deus não haverá coisas difíceis em todas as suas promessas. ” Lucas 1.37

MINISTRANDO:

Após a brincadeira do louvor, comece a ministração.

Olá crianças! Nós estamos falando de armas. Mas não armas de brinquedinho e nem armas que
machucam as pessoas.  Estamos falando de armas invisíveis que Deus nos dá! Porque também
nós temos uma luta. Mas não é brincar de lutinha, ou brigar com alguém e machucar alguém no
chão pra se machucar, como algumas crianças fazem. É também uma luta invisível.

Como é bom louvar a Deus!
Uma coisa muito, muito legal que estamos aprendendo, é que Deus não deixa nenhuma criança
desprotegida. Quando cantamos, Deus fica tão contente, tão contente que o louvor também
fica sendo uma proteção, sabiam?

Vou contar uma história sobre isto.
Mas antes, Vamos lembrar da roupa especial que Deus já deu para cada uma das crianças,
aqui?
Esta proteção fica bem mais forte e bem mais poderosa quando você coloca usa.
Eh..., não adianta ganhar uma roupa nova e deixar no guarda-roupa e nunca usar, só porque é
nova, não é mesmo?
Então, Deus nos dá uma proteção e a gente precisa usar. Mas quando vamos usar?
Toda vez que as coisas ficarem difíceis.
Lembra, que esta proteção é invisível. Só aquelas crianças que amam a Deus que tem!
Quais são as peças, mesmo, vamos lembrar?
- Capacete da salvação
- Couraça da Justiça
- Cinturão da verdade
- Sandálias da paz.
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Hoje, vamos completar nossa Armadura Poderosa. Nem mesmo os super heróis (Homem De Ferro,
o Super Homem, Capitão América, ou o Batman) têm uma armadura poderosa (até porque eles
não existem de verdade, são desenhos animados ou filmes) e armas como a que Deus nos deu,
são invisíveis, mas são verdadeiras!
Sabe quais armas são? O ESCUDO DA FÉ E A ESPADA DO ESPÍRITO QUE É A PALAVRA DE DEUS

Aqui na Bíblia te a história de dois homens, amigos de Deus, que estavam num dia muto
complicado e difícil e eles não tinham nada nas mãos para se defender, nem proteger, mas eles
tinham a proteção invisível.
Eles eram Paulo e Silas, estavam indo para um lugar orar, e no meio do caminho, encontraram
com alguns homens que estavam enganando as pessoas, sabe como? Tinha uma moça que
adivinhava as coisas e as pessoas pagavam para ela, mas era tudo mentira! Paulo e Silas oraram
e na hora, ela parou de falar mentiras e de adivinhar.
Vocês nem imaginam como aqueles homens ficaram muito bravos!! Ficaram com muito ódio de
Paulo e Silas, porque eram eles que ganhavam todo o dinheiro e pediram para que os soldados
daquele lugar prendessem eles. Eles inventaram um monte de coisas que eram mentiras, mas
Paulo e Silas ficaram quietos na hora, estavam confiando em Deus
Os soldados os levaram para a cadeia; para a prisão, bateram neles, e amarraram os pés e as
mãos com correntes.  Não é certo apanhar e ser machucado, ainda mais Paulo e Silas que eram
obedientes, e falavam a verdade sempre, faziam tudo certinho. Era injusto!!
Mas Paulo e Silas, tinham uma arma invisível, o Escudo da Fé, nada que falassem mal deles, nada
que fizessem com eles, iria impedir deles serem vencedores, o ESCUDO os protegia.
Estavam presos. E agora, esse escudo e as armas que eles tinham estavam fraquinhas?
- Nãooo!

Eles foram presos, amarrados, mas não ficaram tristes, eles tinham a armadura de Deus, tinha o
escudo da fé que não deixou que eles sentissem vergonha, o medo, a dor, a prisão.
Eles então mesmo presos, usaram a espada do Espírito, e começam cantar louvores.
Começaram a orar e a cantar bemmmmm alto!

Acho que eles cantavam como nós cantamos, “Deus é por nós”, “Festa”, Será que eles
conheciam o louvor do “Canguru”? (rsrss).

Enquanto eles louvavam e oravam, veio um terremoto muito forte!
Foi Deus que mandou esse terremoto!
Todas as grades caíram e todas as correntes que prendiam as mãos deles caíram! Eles estavam
livres! Não só eles, mas também os outros presos.
-Será que se machucaram?
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-Não! Eles estavam protegidos! E eles foram livres, não estavam mais presos, saíram daquela
prisão e foram para a casa daquele soldado, participar de uma festa.

Hoje como Paulo e Silas, todas as crianças aqui, estão protegidas! Deus protege cada uma de
vocês.
Nas horas mais difíceis, peças pra Deus te proteger.
ÀS vezes vem um medo do Corona Vírus, não vem mesmo?
O mundo inteiro está passando por isto. Não é bom não!
Mas cada um de vocês; cada criança, cada família. Nós todos que temos Jesus no nosso
coração, Deus nos dá um escudo, O ESCUDO DA FÉ. Tudo que vier contra nós este escudo vai
nos proteger.
Nós temos a PALAVRA que é como uma ESPADA que manda embora todo medo, toda
confusão, toda tristeza.
Quando uma criança precisa de ajuda, DEUS PROTEGE.
Quando você tiver com medo, é só falar: EU TENHO do ESCUDO DA FÉ.
Quando você tiver pensamentos ruins, é só falar: EU TENHO O CAPACETE DA SALVAÇÃO.
Quando você estiver triste e com vontade de chorar, e nem sabe porque, é só fala EU TENHO O
COLETE, DA JUSTIÇA.
Quando você ouvir coisas que são mentiras, coisas para enganar, e só falar: EU TENHO O CINTO
DA VERDADE EM VOLTA DE MIM.
Quando você ficar confuso, ou em casa tiver confusão ou briga, Deus vai fazer tudo ficar no
caminho certo. É só falar: EU TENHO AS SANDÁLIAS DA PAZ.

Deus está dando para cada criança aqui esta roupa de proteção especial. Fecha seus olhas e
comece a ver. Deus está te protegendo de todo dia mau.
Todo mau, vai embora agora, em nome de Jesus!

Continue com os olhos fechamos e repete comigo esta oração:

ORAÇÃO:

Querido Deus, eu hoje quero louvar e agradecer, e com fé dizer que acredito que eu e minha
casa somos salvos, e que nenhuma confusão, violência, doença, mentira, acusação, fome,
necessidade, vai entrar na minha casa, pois temos a espada do Espirito para nos defender e o
escudo da fé para nos proteger. Em nome de Jesus, amém.

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
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Atos 16.29-34

Havia um soldado que vigiava a prisão onde estavam Paulos e Silas. O soldado perguntou o que
eles queriam como oferta, e Paulo e Silas falou para que ele apenas tivesse fé.
Mas aquele homem entregou muito mais, levou eles para sua casa, deixou eles tomarem um
banho quentinho, deu comida, cuidou dos machucados, pois eles haviam apanhado muito
antes de serem presos, e deu uma comida bem gostosa com sobremesa de oferta. E aquela
oferta trouxe proteção, e muita alegria para a casa daquele soldado.

Vamos entregar nossa oferta?

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
1. De quem é nossa história, hoje?.....
2. O que tem na Armadura de Deus?
3. Paulo e Silas foram presos por fazerem algo errado?
4. O que eles estavam fazendo na prisão, e qual parte armadura usavam?
5. O que aconteceu depois do terremoto?

BILHETE PARA OS PAIS:
Queridos pais!

Hoje falamos sobre o Escudo da Fé a Espada do Espirito, e que Deus pode livrar a cada um da
violência, da dor, do medo, e das doenças. E que Deus poder trazer salvação e liberdade para
cada um.

Nosso ensinamento: Como família, vocês vão orar buscando mais fé, e louvar a Deus todos os
dias como gratidão e como espada de ataque nesta guerra que estão passando.

Desafio da semana: Esta semana, vão conquistar alimentos para que trazer para a Igreja e
entregar no kids. E não esqueça, se precisar de algum alimento, nos procure.

Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração, entre no site do Kids:
https://www.renascerkids.com/

Deus abençoe!

https://www.renascerkids.com/
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ATIVIDADE:
EM ANEXO
LEMBRANCINHA DA AULA:
COLAR ESCUDO DA FÉ : RECORTE E COLE EM UM BARBANTE E ENTREGUE ÀS CRIANÇAS

Sugestão de imagens:


