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Aula 3 -  

Depois de nos revestirmos da couraça da justiça e do cinturão da verdade, vamos calçar a 

sandália do evangelho da paz; e usar o escudo da fé.  

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Por que precisamos pisar firme, com a certeza que satanás esta debaixo dos nossos pés, e para 
isso precisamos ter esta segurança que no mundo espiritual já vencemos todas as ciladas de 
satanás e que esmagamos satanás com o evangelho da paz, quando declaramos as verdades do 
evangelho em nossas vidas, quando colocamos em pratica aquilo que nos é dado por direito por 
Cristo Jesus. 
E o que nos é por dado direito por cristo Jesus? 
 O direito de sermos filhos do Deus altíssimo, e com este direito temos como declarar no mundo 
espiritual aquilo que satanás nunca vai ter herança bendita, vida abundante, direito de sermos 
filhos e filhas do Deus altíssimo, esta é sandália que esmaga a satanás e nos faz viver o 
evangelho da paz, levando esta sandália por onde quer que formos, levando os nossos 
testemunhos e a gloria de Deus em nossas vidas. 
Então se revista deste escudo da fé que vai te proteger de todas as  suas duvidas ,das 
incredulidades, das sentenças , das perseguições. 
Não deixe que a espera mate a sua esperança, por a esperança é chamada de fé. 
 

LEIA E MEDITE: 

 

Efésios 6. 10 a 20 
 

OBJETIVOS: 

Conhecer e usar a armadura espiritual. 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

Muitas vivem em um ambiente de mentiras, de falta de justiça. Assoladas por uma genética que 
precisa ser quebrada.  Usando a armadura de Deus, vão se revesti contra as investidas de 
satanás. Muitas suam um escudo como bloqueio para a Fé. Deixando tudo passar e atingir seu 
coração. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

 Um Professor ou professora deve se vestir de soldados, como na aula passada. 
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Grito de Guerra: 

Deus me deu uma armadura 

Nada tenho a temer 

Minha alma está segura  

E com Ele vou vencer!!!! 

 
 

 Leve a imagem de um soldado romano 

 
 

 
 



 

OUTUBRO – ARMADURA DE DEUS 
 2019 – O ANO MAIS APOSTOLICO DAS NOSSAS VIDAS “ 

#omelhorsegundosemestre 

 
 
 

MINISTRANDO: 

 
Olá crianças, vamos lá para mais uma aula emocionante. O soldado esta aqui novamente para 

falar da armadura. 

Quem usou o cinto e a couraça essa semana? Deixe as crianças contar suas experiências. 

Quem lembra porque precisamos de uma armadura? Quem é o inimigo de Deus? O diabo.  

E como somos filhos de Deus, ele é nosso inimigo também. A única maneira de derrota-lo é 

lutando como Deus nos ensina.  

Vamos lá soldados nos preparar para fazer uso da nossa armadura? 

 

Lembram o que diz a bíblia “Vistam-se de toda armadura que Deus dá a vocês, para ficarem 

firmes contra as armadilhas do diabo.” Efésios 6. 

Apertem os cintos porque vamos nos vestir para a guerra, vamos guerrear! Prontos para usarem 

armaduras? Então vamos lá! 

 

Calçados os Pés com a Preparação do Evangelho da Paz: Quem gosta de usar um tênis ou 

sandália apertados? Ou quem já escorregou porque o solado do calçado estava liso? Será que é 

importante ter os pés em boas condições para lutar? Quem já machucou o dedo do pé e não 

conseguiu brincar? 

Quando os pés doem, é difícil ficar em pé muito tempo e muito menos andar ou correr para o 

campo de batalha. Imaginem um soldado na guerra com os sapatos de solas escorregadias, será 

fácil cair e ser pisoteado. 

Os soldados romanos tinham proteção para os pés, os sapatos davam firmeza e estabilidade a 

eles na luta. Colocamos os sapatos da paz quando temos paz com Deus, aceitando o seu 

presente da salvação. Enquanto andamos ao longo de cada dia, nossa vida pode mostrar as boas 

novas da paz de Deus. 

Escudo da Fé: a armadura do soldado romano incluía também um grande escudo feito de 

madeira. Oferecia dupla proteção para quase todas as partes do corpo. Para as flechas chegarem 

ate ele tinha que passar primeiro pelo escudo e depois atravessar a armadura usada sobre o 

corpo. Os lados do escudo possuíam ganchos destinados a prendê-los nos escudos dos outros 



 

OUTUBRO – ARMADURA DE DEUS 
 2019 – O ANO MAIS APOSTOLICO DAS NOSSAS VIDAS “ 

#omelhorsegundosemestre 

soldados, de modo que um exército poderia usá-los para formar um muro de proteção. Satanás 

nossos inimigo lança flechas para nos “incendiar”, são fechas de mentiras, pensamentos odiosos 

ou desejo de pecar. Não sabemos quando ele vai enviar seus dardos, por isso devemos ter 

sempre a Mao nosso escudo da fé e ficar preparados para usá-lo. 

Através desse escudo não somos atingidos pelas flechas de satanás, nosso coração fica 

guardado quando fazemos uso da fé. Mesmo que parece tão demorado, ou impossível. A fé nos 

faz saber esperar na certeza que Deus esta no controle de tudo. 

 
ORAÇÃO: 

 

Senhor Jesus, eu quero usar cada peça da armadura de Deus, me ensina e me ajuda a usá-las 

nos momentos certos. o Senhor me escolheu para ser um vencedor. 

Em nome de Jesus, satanás não tem poder sobre minha vida, eu vou usar as sandálias para 

pregar o evangelho, usando o escudo da fé e permanecer firme. Em nome de Jesus amém. 

 

VERSÍCULO: 

 

“Vistam-se de toda armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do 
diabo.” Ef 6.11 (adaptado) 
 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

 

1. O que é armadura? 

2. Quais são as peças da armadura de Deus que aprendemos hoje? 

3. O que representa o calçado? 

4. O que representa a o escudo da Fé? 

5. Contra quem é nossa guerra? 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
Davi, foi para a guerra contra o gigante, colocou uma armadura para se proteger, mas a deixou e 
colocou a armadura espiritual, com a armadura de Deus ele venceu em nome de Jesus. 
Ele tirou a confiança humana e se entregou, confiou em Deus e foi vencedor.  
Que hoje você também vista essa armadura, e com fé entregue e se entregue para vencer os 
gigantes. Entregue uma oferta, e espiritualmente você já venceu o gigante devorador da sua 
casa, das finanças, do roubo, do desemprego e terá a vitoria de um soldado valente como Davi. 
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ATIVIDADE  

Divida a turma em 2 grupos. Cada grupo recebe as partes da armadura. Depois jogue o dado e 
siga conforme a legenda. O grupo que montar a armadura primeiro é o vencedor. 
 

                                        
 
 

LEMBRANCINHA 

 

Feito miniatura de EVA, cada aula a criança levará a parte que aprendeu. 
Nessa aula entregue somente a sandália e o escudo. 
 

       
 

Boa aula! 
 
 

 


