
 
 

 

MARÇO – ARMADURA DE DEUS 

 

 AULA 3 -  SANDÁLIAS: Eu quero seguir a Jesus! 
 
Nessa aula vamos ensinar as crianças a calçarem as sandálias da armadura. 
Essa arma espiritual nos fará ficar firmes no Senhor e propagar o amor de Deus aonde formos. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 
Os soldados romanos utilizavam em suas batalhas uma sandália bastante diferente. 

 
Ela era preparada para que os pés não se cansassem depois de horas de 
batalha, não causando bolhas pelo uso excessivo.  
 
E ao mesmo tempo, esse calçado tinha cravos de ferro martelados na sola, 
dessa forma o soldado poderia ficar mais firme no solo, não caindo facilmente 
durante o combate. 
 
A Palavra nos ensina que o Senhor nos entregou um calçado espiritual que 
nos faz andar pelo caminho de paz. 
 

“E calçados os pés na preparação do evangelho da paz” 
Efésios 6:15 
 
Mesmo em meio a guerra, temos essa paz que vem de Jesus, que nos faz 

ficar firmes, avançando pelo caminho que o Senhor tem para nós. 
 
Ainda que os dias sejam difíceis, quero deixar aqui algumas reflexões: 
 

1. Deus tem caminhos de paz para você! 
“Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, Com que o oriente do alto nos visitou; 
Para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte; A fim de dirigir os nossos 
pés pelo caminho da paz. Lucas 1:78,79 

 
2. Siga sempre a Jesus! Não se deixe ser engajando e nem confundido pelas trevas. A luz de Jesus está em 

você! 

Falando novamente ao povo, Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, nunca andará 
em trevas, mas terá a luz da vida". João 8:12 

 
3. Você tem uma missão: levar a luz de Jesus para onde você for. Seja incansável em servir a Deus. Faça o 

seu melhor, sempre! 

E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 16:15 
 
 

LEIA E MEDITE: 
 
Efésios 6:15, Lucas 1:78-79, João 8:12, Mateus 16:15 
 

OBJETIVOS: 
 
Ensinar a criança a ficar firme nos caminhos de Senhor, seguir sempre a Jesus e levar a luz de Jesus aonde forem. 

o desenvolvimento da Aula  

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
Estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas tem perdido a esperança. 
Quanto dessa malignidade, dessa falta de paz e esperança tem entrado na vida das crianças? 
 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ef/6/15+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/1/78,79+
https://www.bibliaon.com/versiculo/joao_8_12/
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Certamente existe uma guerra espiritual muito grande acontecendo, e o inimigo quer tirar as paz das pessoas nessa 
guerra. 
 
Mas nós vamos ensinar as crianças a batalharem espiritualmente e a calçarem os sapatos que levam elas por esse 
caminho de paz. Jesus é a paz que precisamos. 
  
Essa arma espiritual ensinará as crianças a permanecerem firmes mesmo no dia mau.  
Sabendo que os caminhos que Deus tem para nós são melhores do que o que podemos ver. 
E quem usa essa arma espiritual, recebe uma porção que a leva a levar o amor de Cristo aonde ela for. 
 
É tempo de buscar a paz do Senhor, e levar essa paz. Vamos ensinar as crianças por esse caminho excelente que o 
Senhor tem para nós. 
 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 
DINÂMICA CAMPANHA 
 
A cada aula dessa campanha confeccionaremos com as crianças as armas 
espirituais que fazem parte da armadura de Deus. Nessa aula faremos o capacete. 
 
Pendure em uma parede no seu Kids um boneco e a cada semana vá colocando 
com as crianças cada parte dessa armadura. Nessa aula, coloque o capacete. 
 
Você pode também imprimir em papel fotográfico o banner explicativo com cada 
parte da armadura. 
Os modelos sugeridos seguem no anexo, na parte final dessa aula. 
 

 
 
DINÂMICA AULA 
 
Leve alguns sapatos e comece a aula interagindo com as crianças e perguntando para onde cada tipo de sapato 
poderia nos levar. 
Por exemplo, um tênis poderia nos levar ao parque ou a uma corrida, o chinelo, até a praia, uma bota, para um lugar 
bem frio, etc...  
 

MINISTRANDO: 
     
(comece a ministração com a dinâmica dos sapatos) 
 
Vocês perceberam crianças que cada sapato pode nos ajudar a chegar a um lugar diferente? Então podemos dizer 
que existe um sapato certo para cada coisa, não é mesmo? 
 
Agora, imaginem só o soldado que está no meio de uma batalha, será que é importante ele usar o sapato certo? 
Sabe crianças, antigamente os soldados usavam um sapato que não machucava os pés e tinha uns cravos de ferro 
presos para eles não caírem no campo de batalha. 
 
O sapato é muito importante para que o soldado consiga ficar firme na batalha, não se canse, e nem desista porque 
ficou com uma bolha no pé... 
 
Mas agora eu quero perguntar para vocês. Será que na armadura espiritual que Deus deixou para nós, tem também 
um sapato? 
 
Com certeza tem sim!!! Lá em Efesios 6:15 o apóstolo Paulo nos ensina que Deus tem um sapato para nós que nos 
prepara para levar o evangelho da paz. 
 
Ah, mas o que seria essa preparação? 
Vou explicar direitinho para vocês. 
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Quando você colocar esse sapato, você vai começar a seguir a Jesus. E Jesus vai te mostrar o caminho da luz. As 
vezes as pessoas andam nos caminhos das trevas e só se dão mal... Mas o caminho que Jesus nos direciona é um 
caminho que nos dá paz. 
 
E enquanto andamos nesse caminho começamos a nos encher da luz e da paz de Jesus, e quando você está cheio, 
você começa a levar essa luz para outras pessoas também. 
 
Isso se chama Evangelizar. 
 
Crianças, hoje vamos vestir esse sapato, que nos levará a seguir a Jesus e não andar mais pelos caminhos errados. 
E vamos nos preparar para levar o amor de Deus aonde nós formos. 
 
Quem coloca esse sapato não tem bolha no pé e nem fica caindo no meio da guerra. 
Você vai ficar muito firme e ser vencedor, porque andando com Jesus nunca perdemos. 
 
Vamos vestir os nossos sapatos e orar por isso, 
 
 

LOUVOR: 
 

“Missionariozinho” – 3 Palavrinhas  

“A arca” – Renascer Praise 

 

ORAÇÃO: 
 

“Hoje eu calço os sapatos dessa armadura espiritual, e declaro que seguirei a Jesus. Senhor eu te peço me faz 
andar pelo caminho de paz e me ensina a levar a sua paz e o seu amor para as pessoas. Em nome de Jesus, 
Amém” 

 
VERSÍCULO: 
 
“Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz” Efésios 6:15 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 
- Como era o sapato que os soldados romanos utilizavam? 
- O que significa os sapatos da nossa armadura espiritual? 
- O que devo fazer para seguir a Jesus? 
- Como posso levar o amor de Deus para as pessoas? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Vocês sabiam que quando fazemos a obra de Deus estamos entregando a nossa vida como oferta ao Senhor? 
A maior oferta que alguém poderia entregar é a sua vida. 
 
Então, se você quer entregar uma oferta preciosa ao Senhor, fale do amor Dele para as pessoas, convide um amigo 
para participar do culto, tenha atitudes que honrem ao Senhor. 
 
Essa oferta com certeza agradará ao Senhor. 
 
Ah, e não se esqueça de cuidar também da igreja, sendo um supridor. 
 
Agora vamos orar e entregar as nossas ofertas. 
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ATIVIDADE  
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LEMBRANCINHA: 
 

Vamos entregar para cada criança um planeta terra feito de EVA com uma corneta. Lembrem as crianças da nossa 
missão de anunciar o amor de Deus por onde formos. 
 

 


