Novembro – EBk
Escola Bíblica Do Kids
AULA 4 – Armadura de Deus
Nessa aula falaremos sobre batalha espiritual. Sabemos que nossa luta não é contra carne e sangue,
portanto nossas armas para essa batalha não são carnais. Deus nos deu armas espirituais para vencer
todo intento do maligno.
Mostraremos que como soldados o Senhor nos deixou uma armadura poderosa, e que com ela somos
imbatíveis.
E hoje é dia de celebrarmos! Mais uma etapa concluída. Mais uma vitória. Mais uma oferta entregue ao
Senhor. Esse dia ficará como um memorial diante do Senhor! E que cada criança possa se alegrar nesse
dia, possa se orgulhar de ter aprendido mais sobre a palavra.
Use a criatividade e tenham uma campanha maravilhosa!!!

Deus abençoe!
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
A formatura da EBK pode acontecer no próprio kids ou em um momento específico do culto. Combine com
antecedência com o seu bispo/pastor e veja a dinâmica que ele julgar mais adequado.
Como falamos, esse dia deve ser especial no kids, então:
1.
Prepare convites para a formatura EBK e envie pelas crianças pelo menos 1 semana antes
2.
Decore seu kids com balões, nomes/fotos dos formandos
3.
Prepare o CERTIFICADO DE CONCLUSÃO EBK MÓDULO 2
4.
Convide um pastor (ou o lider do kids) para ungir, orar e abençoar a cada criança. Caso seja
possível, a recomendação é para que a entrega do certificado e oração pelos formandos seja feito em um
momento no culto
5.
Prepare um lanche especial para esse dia
6.
Prepare com muito capricho a lembrancinha para a formatura

RENASCER KIDS!
Com amor, Equipe Pedagógica!
LEIA E MEDITE:
Efésios 6: 10-18
OBJETIVOS:
Importante que a criança saia dessa aula sabendo que, em qualquer situação de dificuldade ela tem armas
espirituais para vencer.
SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
Criança que sente falta de atenção, cuidado, carinho precisa saber que tem um Deus que está presente na
vida dela, basta somente ela busca-lo.
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
Nessa aula faremos uma preparação para uma batalha. Divida a sala em grupos. Cada grupo deverá
montar uma estratégia para uma batalha. Encoraje o grupo a pensar como devem se vestir, qual será sua
arma secreta, qual será o seu grito de guerra.
De um tempo para todos se prepararem e apresentarem suas táticas de guerra.
Leve também impresso cada parte da armadura de Deus, e vá mostrando à medida que a explicação
acontece.
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MINISTRANDO:
Na nossa aula de hoje falaremos sobre uma armadura de guerra muito especial: a armadura de Deus.
Vocês sabiam que um dia Deus parou e pensou como os seus soldados poderiam vencer suas guerras?
Acredito que foi mais ou menos do mesmo jeito que vocês fizeram aqui hoje.
Mas essa guerra não era carnal. Era uma guerra espiritual.
Sabe o que isso significa? Todos os dias as dificuldades aparecem como uma guerra diante das pessoas.
E tem muitos que perdem essa guerra. Tem gente que fica tão triste que está vivendo uma guerra que não
consegue nem sair de casa!
Mas Deus pensou em tudo! Ele disse: os meus soldados vão receber uma armadura poderosa! E com ela,
eles serão imbatíveis!
Vocês estão preparados para receber?
Então vamos lá!
Primeiro Deus deu para cada um de vocês um Cinto: o Cinto da Verdade. Ele te sustenta, não deixa a
mentira te dominar e te dá a confiança de um vencedor
Coloca o cinto aí profeticamente!
Depois Deus te dá a couraça da justiça, que te justifica e te protege
Veste a couraça!
Deus calça os seus pés com o evangelho da paz, ele te guia e te direciona pelo caminho certo.
Coloca esses sapatos aí!
Deus te dá o Escudo da fé, que protege o seu coração dos enganos e mentiras do inimigo
Já está com seu escudo aí na mão?
O capacete da salvação, nos faz ter a mente de Cristo, vivendo em novidade de vida
Coloca o seu capacete!
E a Espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e derrota todos os ataques do inimigo.
Segura a sua espada na mão!
Você está pronto para a batalha soldado?
Lembre-se, mas lembre-se mesmo todos os dias: Deus te fez um soldado para vencer! Pode ser que
amanhã você não se lembre do que significa o capacete ou o cinto, ou o escudo, mas você vai se lembrar
de uma coisa: Deus não te deixou sozinho na batalha. Ele te deu todas as armas que você precisa para
vencer. Se você estiver perdendo a guerra, é porque não está usando sua armadura.
Pense agora nos seus problemas: seria uma briga na família, falta de amigos, medo, alguma necessidade
ou tristeza. Eu te pergunto: como essa armadura pode te ajudar? A verdade pode te ajudar? A palavra de
Deus pode te ajudar? A proteção de Deus pode te ajudar? A mente de Cristo pode te ajudar? E a justiça,
pode te ajudar?
Eu tenho certeza que a resposta será sim para qualquer uma das guerras. Então vamos colocar hoje essa
armadura e nunca mais tirar.
ORAÇÃO:
Senhor Jesus, me reveste da tua armadura para que eu possa vencer as guerras no dia mal. Amem.
VERSÍCULO:
“Revesti-vos de toda a armadura de Deus”. Efésios 6:11a
VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
Qual é a arma de guerra mais poderosa que existe?
Como posso ter essa armadura especial?
Quais são as partes dessa armadura?
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VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
Nossa oferta nos habilita a ser vencedor por que temos a Armadura de Cristo que nos prospera, abenção
e faz de mim e de você mais que vencedores em Cristo Jesus.
ATIVIDADE PARA CASA:
Jogo da memória:

LEMBRANCINHA
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