
 
 

 

MAIO – CARTAS PARA VOCÊ 

 

 AULA 1 -  FORÇA 
 
Nessa aula falaremos sobre a carta enviada aos Efésios, que ensina o caminho de se fortalecer no Senhor e usar as 
armas espirituais para vencer as dificuldades. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 
Quantas vezes nos sentimos fracos, impotentes e sem saída no meio de uma guerra? 
Há lutas que nos fazem perder o chão, pois humanamente não temos como vencer. 
 
Porém o Senhor é aquele que vai a frente da nossa batalha. 
O apostolo Paulo passou por experiências que lhe fez aprender esse caminho de se renovar e lutar não por sua força 
humana, mas pela força que vem do Senhor. 
 
“Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais 
passo por causa de Cristo. Porque, quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim.”  
2 Coríntios 12:10 

 
Então precisamos entender que a nossa força vem de Deus. E Ele nos ensina a lutar e vencer. Por isso na carta de 
Efésios o Senhor nos revela como devemos nos revestir com a armadura de Deus e nos preparar para a batalha. 
Deus é por nós! É tempo de buscarmos essa força que vem do altar de Deus, tempo de nos renovarmos e usarmos 
as armas espirituais que Ele já nos entregou. 
 
“Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, 
vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e, depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar.” 
Efésios 6:13 
 
 

LEIA E MEDITE: 
 
Efésios 6:10-20 
 
 

OBJETIVOS: 
 
Ensinar a criança a ser forte 

 
o desenvolvimento da Aula  

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
O que representa força para uma criança? 
Seria um super herói? Um personagem corajoso? Seria o pai ou a mãe? Ou aquele amigo forte da escola? 
 
Para a criança, ter um braço forte ao seu lado é importante, pois traz segurança. 
 
Nessa aula ensinaremos para a criança a força que não vem do condicionamento físico ou dos músculos. 
Ensinaremos sobre a força que vem do Espírito. 
 
A nossa referência de força é Deus! Ele quem nos renova, nos fortalece e pode vencer qualquer situação. 
E o amor de Deus por nós é tão grande que Ele quer nos entregar essa força também para sermos vencedores. 
 
Então, vamos ensinar as crianças a buscarem essa força que vem de Deus e a trilharem o caminho que o Senhor 
nos ensinou para sermos fortes todos os dias. 
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 
DINÂMICA CAMPANHA 
 
Reapresente para as crianças a dinâmica do mês. 
Entregue para cada uma esse plano de leitura das cartas. 
 
A cada semana as crianças terão 2 cartas para estudar (uma 
aos domingos e outra na semana). Após a leitura do trecho 
destacado de cada carta, a criança deverá colorir as cartas 
que ela leu.  
O objetivo é completar a leitura até o final do mês. 
 
Imprima também um cartaz e deixe fixado na sua sala. Dessa 
forma, você pode interagir com as crianças e incentivar a leitura das cartas em casa. 
 
 
DINÃMICA AULA 
 
Leve uma caixa escrito: FORÇA. 
Dentro da caixa coloque um envelope para cada criança com um chocolate dentro. 
Explique que quando buscamos a força que vem de Deus, conseguimos vencer as dificuldades. 
 
 

MINISTRANDO: 
     
Hoje na nossa campanha aprenderemos sobre uma carta que fala sobre FORÇA. 
Será que essa carta tem dicas de como ficar mais musculoso? Ou será que tem algum super herói ou super poder 
que é mencionado? 
 
Antes de descobrirmos o que o apostolo Paulo ensinou para a igreja de Éfeso com essa carta, quero que vocês me 
digam: como será que uma pessoa pode ficar muito forte?  
 
Ah, com certeza existem muitas formas de ficar com o corpo mais forte, mas só existe um jeito da pessoa ficar muito 
forte no espírito e ser vencedora. E era exatamente isso que o apóstolo Paulo queria ensinar.  
 
Imaginem só comigo que exista uma caixa que tem toda a força e todo o poder do mundo. Com essa força a pessoa 
consegue vencer todas as dificuldades. 
Se você pudesse ver essa caixa seria incrível não é mesmo?  
 
Mas prestem muita atenção crianças: essa caixa existe! 
Todo o poder e toda a força pertencem a Deus. Então Ele é o dono dessa caixa poderosa. 
E Ele diz o seguinte para nós: se você está precisando de força para vencer qualquer coisa que parece difícil demais, 
venha até mim que eu vou te dar essa força que eu tenho. 
 
Uauuu!!!! Que maravilha tudo isso!  
Deus quer que sejamos muito fortes. Então Ele sempre vai te dar a força que você precisa. Ele não fica 
economizando não... 
 
Mas você pode me perguntar: “Mas tia, porque as vezes a gente se sente fraco e se cansa dos mesmos problemas?” 
Ah, com certeza não estamos buscando toda a força que precisamos.  
Se você precisa de mais força, Deus vai te dar! 
 
Ah, essa carta que o apostolo Paulo enviou ensinava esse caminho, de buscar em Deus a força para vencer. 
E mais ainda... 
A carta fiz que Deus quer nos dar força e nos ensinar a usar armas espirituais para sermos vencedores. 
 
Então quando vier uma dificuldade, nós podemos vencer usando essas armas. 
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Vamos relembrar quais são essas armas que fazem parte da armadura de Deus? 

• O cinturão da verdade 

• A couraça da justiça 

• As sandálias do evangelho da paz 

• O escudo da fé 

• A espada do espirito 

• O capacete da salvação 
 
Essa é a armadura que Deus nos dá para ficarmos firmes e vencermos. 
 
Então hoje, quem quer receber a força de Deus vem pegar aqui nessa caixa profeticamente e em seguida veste essa 
armadura inteira. Você vai sair dessa aula muito forte, porque essa é força que vem de Deus. 
 
 

LOUVOR: 
 

“Eu vou crescer” – 3 Palavrinhas  

“Eu li na Bíblia” – Aline Barros 
 

ORAÇÃO: 
 

“Senhor, eu recebo a força que há em ti. Eu não vou me sentir mais fraco e derrotado, porque eu tenho o 
Senhor e sou escolhido para ser vencedor. Em nome de Jesus. Amém!” 

 
 
VERSÍCULO: 
 

“Tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder” 
Efésios 6:10 
 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 
- Para quem Paulo enviou a carta ensinando sobre como se fortalecer? 
- Deus dá força para nós sempre que precisamos? 
- Quais são as armas espirituais que fazem parte da armadura de Deus? 
- O que devo fazer quando me sentir fraco? 
 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
O momento da oferta é um momento onde nos fortalecemos, pois depositamos em Deus a nossa fé e a nossa 
confiança. 
Hoje vamos entregar nossa oferta pedindo essa força para Deus. 
Queremos ser guerreiros de Deus e para isso precisamos estar unidos com Ele.
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ATIVIDADE  
 
Chegou a hora de você preparar uma carta para um amigo. 
Quem você gostaria que recebesse essa força que vem de Deus? 
Prepare uma carta para essa pessoa (você pode desenhar caso não saiba escrever). E diga nessa carta como seu 
amigo pode ficar mais forte. 
 

 

LEMBRANCINHA: 
 
Vamos entregar um envelope personalizado com um chocolate dentro. 
 

 


