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QUEBRA-GELO  

Você já viu uma armadura de verdade? Você sabe o 

que é uma armadura? Ouça o que os juniores irão 

dizer. Antigamente, os soldados usavam uma 

armadura para lutar. Essa armadura servia para 

proteger o corpo do soldado e impedir que ele fosse 

ferido. Talvez, você já tenha visto soldados usando 

armaduras nos filmes antigos.   

Hoje vamos falar sobre a armadura de Deus. 

Oração breve 

Ore pedindo que Deus manifeste sua presença no 

encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: A ARMADURA DE DEUS. 

Texto bíblico: Efésios 6:11-17.  

O livro de Efésios diz que: "nós não lutamos contra 

seres humanos, mas contra as forças espirituais do 

mal." Por isso, nossas armas são especiais para que 

possamos vencer o inimigo de Deus e dos filhos de 

Deus, que é o diabo. A Bíblia nos ensina que temos 

uma armadura dada por Deus para lutar contra essas 

forças. 

O escudo da fé para proteção.  O escudo é usado para 

defesa. Você já viu policiais usando escudos nas ruas? 

Eles usam escudos para impedir que sejam atingidos 

por algum tipo de ataque. Esses soldados protegem o 

corpo, mas a Bíblia diz que nós temos um escudo para 

proteger nossa mente, esse é o escudo da fé.  O escudo 

da fé ajuda você a se proteger das mentiras do diabo 

em sua mente. Quando você crê no que a Bíblia diz, 

você resiste as mentiras do diabo, por isso, a Bíblia diz 

que você precisa resisti-lo: "Resisti o Diabo, e ele fugirá 

de vocês." (Tiago 4:7). Mas, como faremos isso?  

Resistindo pensamentos errados! Isso é o mesmo que 

não acreditar nas mentiras do diabo. Muitas vezes, em 

sua mente, virão pensamentos dizendo: "Deus não 

ama você! Ninguém gosta de você!" Neste momento, 

você precisará usar o escudo da fé para resistir essas 

mentiras, e não acreditar nelas.  Resistindo desejos 

errados. Isso significa não fazer coisas erradas, mesmo 

sentindo vontade de fazê-las, por exemplo: resistir a 

vontade de mentir, de brigar, de falar palavrão, de 

roubar, de pegar algo escondido e de fazer outras coisa 

piores. Quando você resiste “pensamentos e desejos 

errados,” o diabo sai correndo.  

Vocês se lembram de como Jesus venceu a tentação 

do diabo? Ele a venceu com a Palavra de Deus. O que 

Jesus disse ao diabo quando ele foi tentá-lo no monte? 

Jesus disse: Está escrito! É falando a Palavra de Deus 

que você conseguirá vencer seus inimigos. O diabo 

tentará usar pessoas para dizerem mentiras a você, 

mas em vez de acreditar nelas, você vai abrir sua boca 

e falar a Palavra de Deus com fé. 

 

COMPARTILHAMENTO: 

1- Você se lembra de momentos em que ouviu 

palavras ruins a seu respeito de colegas ou 

pessoas próximas? Como se sentiu? 

2- Você acha que é possível usar o escudo da fé 

nessas situações? Como? 

3- Tem conseguido ler e memorizar versículos da 

palavra de Deus para fortalecer o seu escudo? 

 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

No próximo domingo, às 10h30 tem EBD Junior para 

juniores de 9 a 11 anos, na sala 8 do Centro de 

Celebrações. Participe! 

Você já fez o seu relatório? Não deixe de fazer o 

Relatório no nosso app. É muito importante para nós. 

Tire uma foto do encontro e marque a gente: 

@minipibjc.  

 

Tenha uma semana abençoada! 


