Outubro – A Armadura de Deus

AULA 2 ARMADURA DE DEUS
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Depois de termos buscado a nossa cura, na campanha passada, agora vamos nos revestir desta
armadura poderosíssima que o senhor nos deu, muito além de um ato profético.
É você entender mesmo o que significa por exemplo o cinturão da verdade; nada mais é do que
você se libertar de toda a mentira que se aloja em sua vida, para que isso te traga uma libertação.
E o que significa a couraça da justiça, nada mais é do que você está sendo justificada por cristo
jesus em todas as coisas, por que você agiu com a verdade e está verdade te libertou e por isso
você está sendo justificada (o) a cada luta, a cada enfermidade, a cada humilhação ,a cada
mentira de satanás e a gloria do senhor irá se manifestar em sua vida , por que ele diz que sobre
a nossa vida não existe mais sentença, ele levou na cruz tudo, e esta atitude no mundo espiritual
já está nos protegendo de todas as armadilhas do diabo e trazendo a gloria de Deus em nossa
vida.
LEIA E MEDITE:
Efésios 6. 10 a 20 ; Salmos 139
OBJETIVOS:
 Levar aos bebês a entender o verdadeiro significado de uma armadura.
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
Através de uma história ilustrativa vamos falar sobre as consequências da mentira.
Aqui vai uma breve historinha de “ANANIAS E SAFIRA” sobre o que aconteceu com eles por
mentirem. Atos 5:1-11.
“Ananias fez algo muito sério: mentiu! Ele não fez o que disse que ia fazer. Apenas fingiu ter feito.
A Bíblia conta o que aconteceu logo depois: ‘Quando ouviu as palavras de Pedro, Ananias caiu
morto.’ Deus fez Ananias morrer”
“Depois, chegou Safira. Ela não sabia o que tinha acontecido com o marido. Assim, Pedro
perguntou: “Vocês dois venderam o terreno pelo dinheiro que nos deram?”
Safira respondeu: “Sim, vendemos exatamente por esse preço.”
“Que mentira! Eles ficaram com parte do dinheiro da venda do terreno.”Por isso, Deus fez Safira
morrer também”
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MINISTRANDO
Olá amiguinhos, olha que legal. Hoje nos vamos aprender a colocar algumas peças em nossos
bonequinhos.
Vamos vestir os nossos bonequinhos com a armadura do Papai do Céu?
Então muito bem, vamos começar com o cinturão da verdade e a couraça da justiça;
Vamos lá amiguinhos?!
Porque o nosso bonequinho tem que usar esse lindo cinturão da verdade?
(deixe com que cada baby responda)
Porque quando olharmos para o cinturão, vamos nos lembrar que a verdade sempre é mais lega;
Agora amiguinhos e porque temos que colocar no nosso bonequinho a couraça da justiça?
(deixe com que cada baby responda)
Porque sempre que falamos a verdade, o papai do céu nos justifica;
Mas tia o que é nos justificar?
Ele levou os nossos pecados para a cruz junto com ele.
Olha que legal, amiguinhos hoje aprendemos o quanto essas peças da armadura são importantes
para nossa vida e da nossa família.
Amiguinhos agora que aprendemos a importância dessas peças para nossa vida e para nossa
família, vamos orar e declarar cada uma dessas peças em nossa vida e na vida dos nossos
familiares.

ORAÇÃO:
Papai do Céu coloca em mim a couraça da justiça e o cinturão da verdade, 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)

ATIVIDADE
Vamos montar um painel de TNT, no painel iremos colocar um desenho de um menino e uma
menina, todos juntos vamos colar as peças da armadura nos seus respectivos bonecos, cada
boneco(a) terá uma fita dupla face no local onde será colado a peça da armadura que em cada
aula será ministrada até o final da campanha.
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LEMBRANCINHA

Para as lembrancinhas vamos fazer uma sacolinha com e colocar uns bonequinhos.

