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AULA 5 Judô  – Lutar contra o mal 

 

Nessa aula utilizaremos a atividade esportiva JUDO para ilustrar o quanto deveremos nos 
posicionar e lutar contra o mal. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A) 

 
Deus nos capacita nos dá a força que precisamos para vencer, e essa capacidade de ser 
vencedor será derramada sobre as nossas crianças. 
 
A vitória contra o mal, contra aquilo que quer nos derrubar já está sobre nós. Vamos exercer esse 
poder de sermos vencedores em Cristo. 
 
Sobre o Judô: 

Judô é uma arte marcial, praticada como esporte de combate e fundada por Jigoro Kano 
em 1882. Os seus principais objetivos são fortalecer o físico, a mente e o espírito de forma 
integrada, além de desenvolver técnicas de defesa pessoal.  

Sua técnica utiliza basicamente a força e equilíbrio do oponente contra ele.  
 

  

 

LEIA E MEDITE: 

 
I Samuel 17 
 

OBJETIVOS: 

 
Levar a criança a entender que a nossa luta é contra o mal. 
Deus deseja que os seus filhos sejam unidos, então não devemos brigar ou agredir os nossos 
irmãos e amigos. Precisamos nos levantar e lutar contra o mal que quer nos derrubar e nos 
destruir todos os dias. 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Muitas crianças vêm sofrendo opressão do inimigo, são assoladas na mente e no coração, 
sentindo tristeza e angustia. 
O inimigo não preserva as crianças, não existe idade para os planos dele. Por isso precisamos 
ensinar as crianças a lutarem contra o mal desse mundo. E a se posicionar como vencedores. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_marcial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esporte_de_combate
https://pt.wikipedia.org/wiki/1882
https://pt.wikipedia.org/wiki/Defesa_pessoal
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Leve papéis coloridos cortados e em cada um deles escreva com as crianças as dificuldades que 
querem paralisá-las e destruí-las. 
 
Escreva tristeza, confusão na mente, brigas, angustia, medo, depressão, violência, etc 
 
Ministre a aula, e depois de receberem a palavra, faça com que cada um profeticamente dê um 
golpe nessas palavras que representam as estratégias do inimigo para nos destruir. 
 
 

MINISTRANDO: 

 
Hoje na nossa aula falaremos sobre o JUDÔ. 
 
Vocês sabiam que esse esporte é uma arte marcial onde o lutador vence se paralisar o seu 
oponente? 
Se o lutador conseguir dar um golpe e deixar o adversário 30 segundos paralisados, ele vence a 
batalha. 
 
E vocês sabiam crianças, que essa é a estratégia do inimigo para nos destruir? Ele quer paralisar 
a gente! 
 
E sabe como ele faz isso? Colocando medo, tristeza, vergonha, angústia no nosso coração. 
Ele usa muitas armas para que todos nós achamos que somos perdedores e incapazes. 
 
A Bíblia conta uma história que o inimigo fez isso com o povo de Deus. 
Vocês já devem ter ouvido falar da história de Davi e Golias, não é mesmo? 
 
Mas hoje eu gostaria que vocês prestassem atenção em algo muito importante sobre essa 
história: todos os guerreiros se prepararam muito para a batalha, mas Golias colocou muitas 
palavras de derrota na mente do exército de Deus, e o medo tomou conta deles. 
 
Sabe o que o medo fez? Paralisou todo o exército. Então quem estava vencendo a batalha, era 
Golias.... Porque ninguém teve coragem de lutar contra ele. 
 
Mas quando Davi apareceu no campo de batalha ele sabia que Deus estava com ele, e com Deus 
ele poderia vencer qualquer situação difícil. 
 
Sabe o que aconteceu com o medo, a tristeza, a fraqueza, a vergonha e todo o mal que queria 
paralisar Davi? Foi embora!!! Ele falou: SAI! E o Espirito de Deus deu a força e a estratégia para 
ele vencer. 
 
O final da história vocês já sabem: Davi, que era o menor de todos aqueles soldados, e muito 
menor do que Golias, venceu a batalha. E disse para todos que ele estava vencendo porque 
Deus era com ele. 
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Deus é por vocês crianças! Quando vier tristeza, angústia ou qualquer mal querendo paralisar 
vocês, diga SAI, pense SAI. Lembre-se que Jesus está com você e nada e nem ninguém vai te 
parar.  
 
Vocês são mais que vencedores! Abra as suas mãos e recebam a unção de vencedores em 
Cristo Jesus. 
 
Agora cada um vai derrotar aquilo que queria paralisar vocês (faça a dinâmica proposta na 
sugestão para o desenvolvimento da aula). 
 
 

ORAÇÃO: 

 
“ Senhor eu recebo hoje a unção de VENCEDOR, declaro que todo o mal que queria me paralisar 
já saiu da minha vida. Eu estou livre para ser vitorioso em Cristo. Em nome de Jesus. Amém” 
 
 

VERSÍCULO: 

 
“Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou”. 
Romanos 8:37 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

 
- Qual a estratégia do inimigo para nos vencer? 
- Porque Golias estava vencendo o povo de Deus? 
- O que fez Davi vencer a batalha? 
- Como posso vencer as dificuldades no meu dia a dia? 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
Vocês sabiam que o inimigo luta todos os dias para que as igrejas fechem e o povo não consiga 
mais ouvir a palavra de Deus? 
Em alguns lugares do mundo é proibido andar com a Bíblia e realizar cultos. 
Mas o Senhor nos deu uma arma poderosa para que a palavra Dele continue sendo pregada: Ele 
nos fez supridores da obra, e ordenou que trouxéssemos os dízimos para a casa Dele, para que 
houvesse suprimento. 
O inimigo coloca na cabeça de muitas pessoas que elas não devem levar dinheiro para a igreja. 
Essa é a estratégia dele para que a igreja não seja suprida e feche as portas. Mas hoje vamos 
dizer SAI para o inimigo, e vamos nos levantar como supridores da obra entregando nossos 
dízimos e ofertas. 
 
 

ATIVIDADE  
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Brincadeira Pé com Pé 

 

Material necessário: Placas de tatames 

Execução: Alunos sentados no chão com os pés unidos. 

Objetivo: Fazer com que seu colega toque com as costas ou com as 

mãos no chão. 

Brincadeira Treinando vencedores 

 

Material necessário: Placas de Tatame  

Execução:  movimentos e ações específicos das lutas: rolamentos, 
deslocamentos diferenciados, chute no ar, entre outros. 
O professor forma duas filas, os participantes deverão percorrer determinada 
distância, realizar um movimento específico de lutas e retornar a sua equipe. 

Objetivo:  Vence a equipe que realizar antes a tarefa estabelecida pelo professor. 
(Atenção, os movimentos devem ser individuais, e não um contra o outro) 
 
 

LEMBRANCINHA: 

 
 


