
MARÇO: A ARMADURA DE DEUS

Hoje vamos falar de Noé, que era um homem diferente, revestido da justiça e da verdade, e
por isso Deus o escolheu para que cuidasse do seu projeto especial.

Estamos vivendo um tempo onde a verdade tem aparecido, vemos famílias que aparentemente
eram perfeitas, vivendo um tempo de morte, perseguição e violência.
Onde a prostituição cresceu muito mais, e onde os abusos infantis e familiares dobraram.
Tudo o que há de pior, tem crescido, mesmo com as pessoas estando em suas casas.
Famílias injustamente perdendo seus bens, seus empregos, e nossas crianças estão sendo
afetadas com isso.

Na época de Noé, Deus viu que a humanidade era continuamente má, ela estava obstinada
pelo desejo do pecado. Eles desejavam o mal, a injustiça, a mentira, e não demonstravam o
desejo pelo arrependimento.
Muitos se esqueceram da verdade.

Noé era diferente, conhecia a verdade e era justo. Deus o escolheu, e por causa desta justiça e
verdade, ele e sua família não estavam vulneráveis àquele pecado, e eles não caíram na
mentira, e foram protegidos durante o dilúvio.

Nós temos que ter isso dentro de nós, não achar normal tudo o que vem acontecendo e nos
calarmos, não podemos nos acostumar com as práticas do pecado, da injustiça e das mentiras,
precisamos nos levantar, nos revestir desta couraça e colocar o cinto da verdade.
A justiça e a justificação de Deus são a nossa proteção e não ficamos vulneráveis.
A verdade é aquela que nos liberta e não nos deixa cair.

Nosso intuito nesta ministração é também levar a verdade que liberta e a justiça de Deus que
não falha não só para as crianças, mas para sua família.

A couraça da justiça protege nossos órgãos vitais e uma das armas de Satanás é contaminar o
nosso coração e ferí-lo, com injustiças e pecados.
O cinturão era usado sobre as túnicas, o que significa estar diante de Deus sem ser dominado
pelas mentiras ou enganos.

Em uma guerra, o soldado precisa estar protegido dos ataques que possam levá-lo à morte, e
precisa ter este cinturão carregando a verdade que o libertará de toda prisão carnal e do
pecado. Você tem que ser este soldado e treinar o novo batalhão .
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- Preparar a criança para estar protegido dos ataques que possam ferir seus corações ou
contaminar.

- Ensinar que a verdade e justiça traz livramentos, proteção e liberdade para eles e suas
famílias.

- Que as crianças entendam que esta couraça, este colete,  que Deus nos dá também é invisível ,
mas muito poderoso e é verdade.

Qual é o perfil da criança nos dias atuais ?
- Crianças que vivem um lar onde a mentira, a injustiça, o pecado tem agido
- Crianças que acham que o pecado é normal, isto é, não sabem discernir o erro; o erro é certo.
- Crianças que ouvem continuamente palavras que a machucam, afrontas.
Qual é o perfil apostólico que queremos formar nas crianças que estão nas nossas
mãos?

- Crianças que entendem que têm uma proteção invisível. Um colete que protege o
nosso coração, que é nossa vida; nossos pulmões de respirar a vida que Deus dá

- Crianças que entendem que Deus nunca vai deixar coisas más e ruins
acontecerem com elas.

- Crianças que acreditam que nas suas vidas só acontece o que Deus deixa que
aconteça.

- Crianças que são cercadas pela verdade. Não vão mentir e nenhum engano virá
sobre elas

● Consiga um colete, mesmo que não seja de verdade. Vista-o para mostrar o que um colete
especial pode proteger. Prepare um cinto como o colete.



● Duas imagens de coração bem grande, do mesmo tamanho, um
coração vermelho e outro sujo (suje com barro)  (representando a mentira, o pecado e a
injustiça).

● Fita crepe e caneta (para escrever o que as crianças forem falando)
● Dupla face
● A imagem do coração sujo, corte como um quebra-cabeça, cada pedaço cortado, já cole

um pedaço da fita crepe para escrever com as crianças, e no verso o dupla face.

Um homem legal - https://www.youtube.com/watch?v=RHd3yLYLPrU

Sabemos que todas as coisas vão bem para aqueles que amam a Deus, daqueles que são
escolhidos segundo os Seus planos. Rom 9.28

Hoje vamos receber uma roupa muito especial, uma couraça e um cinturão. Um
Colete, parecido com este e um cinto enorme que dá a volta no nosso corpo.São armas
de proteção.  mas lembrem-se são invisíveis.!

Esta couraça é mais forte e resistente do que o peitoral do super homem, e este cinto
tem apenas uma coisa nele, mas é mais poderoso que o cinto do Batman.

Ahh hoje vamos falar um pouco sobre um povo, que se esqueceu da verdade e escolheu a
injustiça e o pecado.
No começo, eles até tinham um coração assim, limpinho e que agradava a Deus  (coloque a
imagem na parede do coração).
Eu tenho aqui um quebra-cabeça, quero que me ajudem a montar, vamos falar tudo aquilo que

https://www.youtube.com/watch?v=RHd3yLYLPrU


é errado, que é injusto, e que pode ferir o nosso coração e a Deus. Deixe
as crianças falarem e vá escrevendo e montando o coração preto por cima do coração
vermelho até cobrir ele inteiro)
Poxa! Olha como ficou este coração.

Aquele povo começou a fazer tudo errado, dentro de casa não tinha respeito entre o papai e
mamãe, as crianças não obedeciam, e muitas vezes ouviam e viam apenas coisas ruins.
Nas ruas, era normal ver as pessoas fazendo maldades, enganando. Deus olhou aquilo e ficou
muito triste e bravo ao mesmo tempo, o coração da humanidade estava desprotegido e por isso
eles estavam se tornando pessoas más e cheias de violência, eles eram violentos para falar e com
as outras pessoas, animais e com a natureza.

E Deus não gostou e não queria mais aquele povo para ele então resolveu destruir tudo, mas ele
olhou para um homem, que todos os dias pela manhã, tomava seu banho, e tinha seu capacete
invisível e protegia sua mente lembra do capacete invisível de Davi?
Sim ele também tinha um capacete de salvação, mas tinha também uma roupa especial .
Ele era muito diferente e sua família também.  Ele tratava muito bem a sua esposa, filhos, e
animais. Ele era muito certinho,  amoroso, verdadeiro, bondoso. Ele não era como as outras
pessoas. Ele falava a verdade e não fazia o que os outros homens maus faziam.

Uauu! Deus olhou e falou – Esse aí é diferente! Ele se protege! Ele tem as armas invisíveis de
proteção! Ele eu não vou destruir, e ninguém da sua família. Eu vou salvá-los.
Ele não mente e sabe quem Eu sou de verdade. Ele é puro, honesto e não se deixa nada
contaminar o coração dele.

Este era Noé , um homem que escolheu vestir uma roupa especial, todos os dias, que mesmo no
meio daquele povo que só sabia fazer coisa errada, ele escolheu o certo, no meio daquele povo
que enganava e mentia e se esqueceu da verdade, era um homem que amava a verdade.

E por causa disso, Deus contou o seu plano, que iria destruir tudo com uma chuva, iria acabar
com a maldade, mas que era para Noé construir um barco bem gigante, para salvar a ele e sua
família.
E quando veio a forte chuva, Deus os protegeu ele e sua família!

A couraça da justiça é como se fosse um colete . É a proteção de Deus para os nossos corações,
não deixando nada nos machucar ou sujar o nosso coração. Por que o mal suja o coração com
as coisas ruins.  E o cinto da verdade, cerca a nossa vida  de toda mentira e todo engano que
querem que você fale ou acredite.

Vamos vestir hoje essa couraça e colocar este cinto, e não deixar que a injustiça, a violência, a
maldade, a mentira e o engano entre em nossas vidas e nem em nossas famílias.

Senhor Jesus , hoje coloco essa couraça da justiça sobre meu peito, cobrindo o meu

coração, e coloco este cinto, pois sem que o Senhor é de verdade.



Traz hoje a tua justiça, não deixe que a maldade deste mundo

chegue até minha família, proteja a minha vida e a de cada um que amo.

E que a verdade venha libertar minha vida, e de minha família, de tudo aquilo que nos

prende, e nos fez ficar tristes.

Em nome de Jesus, amém.

Noé demorou muiiiito tempo para construir aquele grande barco! Todos riram dele.
Chamaram ele de louco. Zombaram dele porque todos os dias da vida dele, ele entregou
como oferta para obedecer a Deus. E o resultado foi que só ele e sua família foram salvos.
entregou como oferta o que tinha, comprou madeiras, pregos, selagem, instrumentos de
construção, e confiou tudo nas mãos de Deus.
A nossa oferta nos protege e nos salva. Por isso todos os domingos nós entregamos o nosso
melhor. Noé entregou o seu melhor. Vamos fazer isto agora.
Você hoje, vai entregar esta oferta de livramento, e de amor.

1. Como estava o povo naquela época?

2. Deus estava feliz com eles?

3. O que Deus decidiu fazer ?

4. Havia alguém justo e verdadeiro?

5. O que a justiça e a verdade faz?

Queridos pais!

Nesta semana a missão será lançar a verdade (leia cada dia um versículo da Bíblia), fale
a verdade de como seu filho seu filho é especial, como ele é inteligente, como ele pode
se tornar alguém que irá vencer, e vocês juntos, farão uma ação de amor, seja justo,
escolha ter uma atitude de justiça, separando um momento em família para pedir perdão
um para o outro, por uma ação que não foi legal.

Lembre-se a verdade liberta, e quando somos justos uns com os outros, Deus traz
livramentos como trouxe para Noé.

Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração entre no site do

Kids: https://www.renascerkids.com/

https://www.renascerkids.com/


Deus abençoe

EM ANEXO

SUGESTÕES:








