
 

 

INTRODUÇÃO DA CAMPANHA E PARA VOCÊ PROFESSOR:  
 

Nesta campanha vamos falar da Armadura de Deus,  de como podemos nos revestir antes da 

batalha, antes de orar e buscar a Deus em uma situação difícil. 

 

Paulo antes de ser transformado era um soldado romano, por isso conhecia como ninguém cada 

função da vestimenta de um verdadeiro soldado. 

E para você estar fortalecido na força do poder, você tem que estar com as roupas e armas 

certas, e saber bem que são seus verdadeiros inimigos. 

 

Mas, crianças tem inimigos? 

Nos dias de hoje o inimigo da criança tem agido muito em suas mentes, querendo mostrar que o 

errado é legal, que alguns valores familiares podem ser distorcidos e ser considerado normais, que 

existe mais de uma forma do verdadeiro amor, que elas podem ser violentas, desrespeitar, que é 

normal ter violência em sua casa, tortura piscológica e física. 

 

Mas elas não têm um preparo para enxergar e vencer situações de guerra do dia a dia, de seus 

amados e até guerras interiores. 

 

Davi era um adolescente, uma criança esperta, digamos, preparado na mente, ele tinha uma 

mente de Cristo, sabia adorar a Deus, e  ao mesmo  tempo sabia  ter estratégias em sua mente de 

como vencer  as lutas do dia a dia e aquelas que apareciam. 

Quando ele foi levar o lanchinho dos seus irmãos, aparentemente melhores e mais fortes do que 

ele, viu aquela situação de um gigante afrontando ao exército e a Deus. Ele ficou incomodado, 

falou que iria pra cima dele. Saul então tirou toda a sua vestimenta de guerra e deu para Davi. 

Davi não conseguia andar e nem enxergar. 

 
“Quando eu visto a armadura de Saul, me torno uma pessoa pesada. Ainda que eu alimente características que 

me tornem pessoa mais segura, nunca serei feliz. Você só será alguém completo e vencedor quando você decidir 

se livrar da bagagem que o inimigo quer colocar em suas costas. Davi tomou essa decisão e, assim, venceu o 

gigante” By Bispa Sonia'' (modificado para todos). 

 

Você professor precisa se desfazer de toda a bagagem que te impede de andar e exercer o teu 

chamado, daquilo que traz peso, se a vestimenta de guerra está grande demais, você não 

conseguirá andar, se estiver pequena demais, não te servirá, e você estará de qualquer forma 



 

desprotegido. Da mesma forma as crianças. 

Leve a criança entender que a armadura é a cobertura espiritual que nos prepara para que 

possamos vencer no dia mal, e que esta cobertura você não usa na hora do sufoco, mas se 

prepara antes de acontecer. 

Temos que buscar e ensinar que quando estamos devidamente preparados pelo discernimento e 

determinação conquistamos aquilo que Deus nos preparou. 

Davi estava preparado pelo discernimento e determinado a vencer e com isso ele se tornou um 

grande rei. 

 

Um soldado bem preparado e com as armas e vestimentas corretas, consegue abalar até as 

estruturas do inferno.  

 

Nossas aulas para Março 

 

 

 

Março  Tema da aula  História Bíblica 
Referência 

BÍBLICA  Lembrancinha 

Dia 07  O CAPACETE 
IDEAL 

DAVI E O CAPACETE 
DE SAUL  1 SAMUEL 17 

 

Dia 14  UMA ROUPA ESPECIAL -  A 
JUSTIÇA E A VERDADE NOS 

PROTEGE 

NÓE – ERA UM 
HOMEM 

DIFERENTE 
GENESIS 6 

 

Dia 21  AS SANDÁLIAS QUE ME 
LEVAM A TRAZER PAZ 

MOISÉS E A 
SARÇA 

ARDENTE 
ÊXODO 3 

 

Dia 28  UMA PROTEÇÃO DIFERENTE 
– O ESCUDO E A ESPADA 

DA VITÓRIA 

PAULO E SILAS 
NA PRISÃO 

ATOS 16.19-40 
 



 

 

AULA 1 –  O CAPACETE IDEAL  
 
Vamos falar hoje de Davi, que vestiu toda a armadura de Saul, mas com ela não conseguiu 

enxergar a salvação para derrubar o gigante. 

 

Efésios 6. 10-21 

I Samuel 17 
 

 

 

- Levar a criança a entender que ela tem autoridade sobre todas as situações 

- Que ela precisa estar preparada e ter conhecimento do que ela precisa para vencer 

- Que ela entenda que o CAPACETE é uma arma de proteção da sua mente e 
pensamentos e que ele o deseje. 

 
Qual  é o perfil da criança dos dias atuais? 
- Crianças que precisam de ajuda em alguma área; que vivem em situação de 
vergonha; que veem sua família sendo afrontada e humilhada e tem buscado salvação. 
- Crianças que precisam proteger suas mentes nestes dias maus. 
Qual  é o perfil apostólico que queremos formar nas crianças que  estão em nossas mãos? 
Crianças que sabem quem elas são. Crianças que sabem que têm um Deus que as ama 
e que tem armas invisíveis para protegê-las   
 
 

SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA:  
 

- 1 molde de um menino com roupa normal e você irá colar nele os acessórios de 
Saul. Lembre-se que a roupa e principalmente o capacete tem que ficar maior que 
Davi. 



 

 

- 1 figura de um soldado. 

- Montar um gigante em eva, desenhado em papel, colocar na parede como se 
fosse aquela brincadeira da boca do palhaço, para isso use 3 bolinhas embrulhadas 
com papel pedra. 

 

- Uma panela bem maior que sua cabeça ou balde, ou faça um capacete gigante 
para você de forma que atrapalhe sua visão. Lembrando que aquilo que usar tem 
que atrapalhar sua visão. 

- Pode entrar também com capacete de moto na cabeça e perguntar pra que ser o 
capacete? 

 
 
 



 

 
LOUVOR:  
Aline Barros - Davizinho https://youtu.be/AjdN3zawhOc 
 

 

VERSÍCULO:  
“...porque Deus é quem faz em vocês, tanto o que vocês querem e também o que vocês 
fazem, de acordo com a vontade DELE” Filipenses 2.13(adaptado para o Kids) 

 

MINISTRANDO:  
Crianças, chegou Março!!   

Ebaa! Um mês muiito legal! 

Vamos aprender e nos preparar neste mês para sermos  mais que vencedores! Deus vai nos dar 

armas especiais e invisíveis!  

Uau... Como será isto?  

Já conhecemos a história de um menino que era apenas um pastor de ovelhas , e que certo dia, 

seu pai mandou ele levar sanduiches de queijo para seus irmãos, que eram soldados, fortes , 

valentes e preparados. Mas que precisavam se alimentar bem, para lutar e vencer. 

Humm... ja sabem de quem  estou falando? 

Chegando no lugar que seus irmãos estavam, ele viu que tinha um gigante brigando e enfrendo o 

exército do povo de Deus  e ninguém do exército tinha coragem de lutar com aquele gigante. 

Ahh... isto mesmo! Estou falando de Davi! 

Davi então se ofereceu: “-Eu vou lutar co o ggigante” e todos riram dele, todo irmão gosta de 

implicar com o outro,  né? 

Os irmãos de Davi começaram a mandar ele ficar quieto, ir embora, porque ele não era 

preparado. Mas mal sabia eles,  que Davi era o mais preparados de todos eles. 

Davi preecisaria de uma roupa de soldado para lutar- pensou o rei 

Então o rei então,  tirou sua próppria roupa de soldado e colocou em Davi, era uma armadura! 

https://youtu.be/AjdN3zawhOc


 

Mas além de pesada, humm... acho que ela estava com um cheiro ruim 

kkkk, cheiro de gente grande! Quando o reei colocou em Davi o capacete, as coisas ficaram 

pior, além dele não conseguir andar pelo peso da roupa, aquele capacete era grande demais e 

não deixava ele ver nada, como ele iria enxergar o gigante? 

(Mostre a roupa de Saul, e vá montando em Davi a roupa, e coloque o capacete de forma que cubra os 

olhos dele).Coloque o gigante na parede, coloque o acessório escolhido como capacete e tente acertar o 

gigante, aproveite para brincar com as crianças, pedindo ajuda para dizer onde está ogigante para vc 

tentar acertar, e jogue as bolinhas. Tire o capacete e volte para as crianças.) 

Davi tirou tudo: Com isso aqui eu não consigo andar- falou Davi-  e este capacete não me serve, 

nada disso irá nos salvar. 

Davi pensou e  veio uma uma ideia na cabeça dele ! Quem será que deu esta ideia para ele ? 

Humm, vamos lembrar que Davi era amigo dee Deus e amava muito a Deus e Deus deu para 

Davi uma coisa muito especial. Na cabeça de Davi, sabe? Aqui ó,  nos seus pensamentos, na sua 

mente, ele tinha os mesmos pensamentos de Deus!  

Uauu...! Já  pensou ter a mesma mente de Jesus? 

Então Ele foi com aquela ideia que ele teve!  Era um capacete invisível que Deus tinha dado  

para ele no dia que o profeta Samuel derramou o óleo sobre a cabeça dele!  

Que demais!  Na mente dele, no pensamento dele, ele sabia que a força para lutar como 

gigante  e a salvação viria de Deus e que era a vontade de Deus! 

Vocês já sabem o que ele fez, né? Ele foi lá no riozinho e pegou cinco pedrinhas e uma estilingue; 

uma funda colocou uma pedra e girou em direção ao gigante e ele derrotou o gigante. 

Aquela ideia que Davi teve, veio de Deus! Estava na mente dele e foi a salvação dele. 

O capacete do rei, que todos podiam ver, não adiantava nada. Mas o capacete invisível de 

Deus deu salvação para Davi, todo o exército e todo o povo de Deus! 

 

Será que hoje, as crianças também podem ter este capacete invisível? 

O capacete que Deus tem é uma arma de proteção! 

O capacete vai na... cabeça, muito bem! 

Protege suas ideias e seus pensamentos.  Aqui na Bíblia se chama CAPACETE DA SALVAÇÃO. 

Vamos falar? CAPACETE DA SALVAÇÃO. 

Nós não podemos ver! Mas ele existe! As crianças precisam acreditar ! 

Quando a gente tem uma coisa bem  difícil, em um momento de medo, quando em sua casa 



 

está tudo errado, fica triste. Na escola quando as coisas estão difíceis 

parece que nada entra na sua cabeça e você não consegue entender. E quando alguém fica 

doente e você tem vontade só de chorar e você precisa de ajuda e não sabe como pedir, e 

coloque o CAPACETE DA SALVAÇÃO. 

É na nossa cabeça; na mente é o lugar onde temos que deixar Jesus entrar também e cuidar dos 

nossos pensamentos, não deixando que os pensamentos ruins deixem sua cabeça pesada. 

Jesus é a nossa salvação, e Ele hoje pode entrar em sua mente te protegendo, dando ideias e 

pensamentos de Deus e como Davi você vai vencer e vai dominar tudo como um rei. 

Quem hoje, aqui deseja receber este CAPACETE DA SALVAÇÃO? Deus quer dar, mas tem que 

acreditar que existe. Está aqui na Bíblia e se está aqui na Bíblia é verdade. 

Vamos orar. 

ORAÇÃO:  
 
Senhor Jesus , quero hoje ter minha mente salva, com pensamentos que me darão a vitória e 
que me ajudarão a viver tudo o aquilo que o Senhor realizar em minha vida e família. 
Cuida também da mente, das minhas ideias, dos meus pensamentos,  de todos da minha 
família. Coloca neles, também tenham o capacete da salvação. 
Quero hoje colocar este capacete, que irá me salvar no dia mal, no dia que o gigante vier 
contra mim. Em nome de Jesus, amém. 
 
Obs: Unja a mente das crianças. 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:  
 
Quando Davi resolveu lutar com um gigante que nenhum soldado queria ir, porque estavam 
morrendo de medo, ele entregou sua vida e sua coragem! 
Ele tinha um amor muito grande e confiava. Acreditava muito que Deus ia salvá-lo. 
A oferta de Davi foi uma oferta de obediência e amor, ele viu que o exército de Deus precisava 
ter um livramento e salvação, e entregou tudo o que ele tinha, cinco pedrinhas, que derrotou um 
gigante.  
Sabe o que aconteceu? Ele ganhou riquezas! Ele casou com a filha do rei e nunca mais sua 
família precisou pagar nada pra viver,  
Hoje vamos entregar esta oferta de amor e como Davi, e Deus vai abençoar muito cada criança 
e também a suas casas. 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:  
 



 

1. Como se chama o menino desta história? 
2. Com quem ele foi lutar? 
3. O que o rei deu para ele usar? 
4. Davi aceitou? Por quê? 
5. Que ideia que ele teve 
6. Quem deu essa ideia para ele? 
7. Que arma invisível ele usou? 
8. O que esta arma de proteção faz? 

 

BILHETE PARA OS PAIS:  
Queridos pais! 
Hoje começamos a Campanha da Armadura, não deixem que seus filhos percam as aulas da 
semana também , vocês podem acompanhar pelo Youtube e pelo site do kids. 
É importante que você tenha um momento para renovar a sua mente e a de seus filhos, 
orando, louvando, e lendo um versículo. 

  Leiam juntos Efésios 6 e revista teus filhos todos os dias  com esta armadura, sua missão        desta 
semana será ungir sua mente e a mente do seu filho profetizando salvação e a mente de Cristo, 
pedindo proteção dos pensamentos,  e transformação. 
Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração entre no site do  Kids: 
https://www.renascerkids.com/ 
Deus abençoe! 

ATIVIDADE   
EM ANEXO 

 
LEMBRANCINHA DA AULA: 

BOLICHE DERRUBE O GIGANTE 

 

https://www.renascerkids.com/


 

 

SUGESTÃO DE IMAGENS:  

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SUGESTÃO DE IMAGENS:  

 


