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QUEBRA-GELO  

Material: Papelão e tinta. 

Faça um escudo de papelão, redondo ou quadrado, e 

o pinte de marrom. Depois, faça faixas no escudo com 

caneta preta de modo que ele venha a parecer-se com 

um escudo de verdade; cole nele a palavra “FÉ”. Faça 

também uma espada de papelão e a pinte da mesma 

cor; cole nela a frase: “PALAVRA DE DEUS”. Com uma 

das mãos, segure o escudo e, com a outra, a espada, 

pergunte às crianças se elas sabem o que são esses 

dois objetos e para que servem. Diga: esse é o escudo 

da fé, nós o usamos para proteger nossa mente das 

mentiras do diabo; essa é a Espada do Espírito, nós a 

usamos para lutar contra as forças espirituais do mal. 

Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? 

 

Versículo bíblico:  

“Recebam a Palavra de Deus como a espada do 

Espírito Santo.” (Efésios 6:17). 

 

Oração breve 

Ore pedindo que Deus manifeste sua presença no 

encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: A ARMADURA DE DEUS. 

Texto bíblico: Efésios 6:11-17.  

Você já viu uma armadura de verdade? Você sabe o 

que é uma armadura? 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.  Mas, por que a 

Bíblia diz que precisamos da armadura de Deus? Nós 

temos que lutar contra alguém? O livro de Efésios diz 

que: "nós não lutamos contra seres humanos, mas 

contra as forças espirituais do mal." Por isso, suas 

armas precisam ser especiais para que você possa 

vencer o inimigo de Deus e dos filhos de Deus, que é o 

diabo. Então, vamos conhecer as armas que a Bíblia 

nos ensina!? 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).  Você já 

brincou de luta? Normalmente, as meninas não 

gostam dessas brincadeiras, mas os meninos as amam. 

Às vezes, você fica apenas se defendendo do outro, 

isso é resistir; é não deixar que o outro derrube você 

com um golpe. A Bíblia diz para fazermos isso: "resistir 

aos ataques do inimigo!" 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. Vou lhes contar uma 

história verdadeira para mostrar como você poderá 

resistir o inimigo. A espada do espírito para lutar: 

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 com a Palavra de Deus em 

sua boca que você conseguirá atacar seu inimigo. 

Quando a Bíblia diz que a Palavra de Deus é como uma 

espada, não significa que você vai colocar uma espada 

em sua boca, não é isso! Você vai falar o que está 

escrito na Bíblia. É falando a Palavra de Deus que você 

vencerá seus inimigos! Vamos imaginar algumas 

situações em que você poderá fazer isso. O diabo usará  
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pessoas para dizerem mentiras para você, entretanto, 

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

e falar a Palavra de Deus com fé! Eu vou falar as 

mentiras que o diabo costuma dizer e, depois, vou 

dizer a verdade da Palavra de Deus: 

Você é feio! – A Bíblia diz que fui criado à imagem de 

Deus! 

Ninguém gosta de você! – A Bíblia diz que Deus me 

ama! 

Você é fraco! – A Bíblia diz que Deus usa os fracos para 

envergonhar os fortes! 

Você é um derrotado! – A Bíblia diz que em Jesus Sou 

um vencedor! 

Você é burro! – A Bíblia diz que tenho a sabedoria de 

Deus! 

Você sempre vai estar sozinho! – A Bíblia diz que Jesus 

está comigo e nunca me deixará! 

Veja! É assim que você usa a espada da Palavra de 

Deus. Por isso, quando for orar, aprenda a falar a 

Palavra de Deus para destruir as mentiras do diabo. 

Essas mentiras contaminam sua mente, contudo, a 

Palavra de Deus limpa sua mente e seu coração, 

tirando toda sujeira deles. Jesus não tinha uma espada 

de verdade, mas Ele usava a Palavra de Deus; foi assim 

que Ele venceu seus inimigos. E, da mesma maneira 

que Jesus venceu, você irá vencer também! 

 

COMPARTILHAMENTO 

1. Qual é o propósito de uma armadura? 

Resposta: Para proteger. 

2. A armadura que devemos usar é igual a 

armadura dos soldados na guerra? Resposta: 

Não. 

3. Qual é o nome de nossa armadura? Resposta: 

Armadura de Deus. 

4. Nós lutamos contra pessoas? Resposta: Não. 

5. Contra quem estamos lutando? Resposta: 

Contra seres espirituais das trevas. 

6. Qual é o propósito da espada do espírito? 

Resposta: Lutar contra nossos inimigos. 

 

 

 

7. Como usamos a espada do espírito? Resposta: 

Falando a Palavra de Deus! 

8. Jesus tinha uma espada comum? Resposta: 

Não. 

9. Como Jesus vencia seus inimigos? Resposta: 

Com a Palavra de Deus em seu coração e em 

sua boca. 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Tire uma foto do encontro para registrar esse 

momento e publique no seu Instagram. Lembre-se de 

marcar a gente: @minipibjc.  

O Culto da manhã é para a família cultuar junto! 

Começamos às 9h com um tempo especial em família 

e após a dedicação dos dízimos, as crianças de 2 e 3 

anos participam da sala de Musicalização Infantil, 

enquanto as crianças de 4 a 8 anos vão para o CORO 

MINI. Fale com as famílias. É necessário fazer inscrição 

para participar. 

Lembre-se de responder o relatório no app. 

 

Tenha uma semana abençoada! 
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“Recebam a Palavra de Deus como a espada do Espírito Santo.” (Efésios 6:17). 

1) A PALAVRA DE DEUS NO DIZ QUE TEMOS UM ESCUDO DA FÉ, VAMOS ENCONTRAR DENTRO DESSE 

ESCUDO O CAMINHO ENTRE A SAÍDA E A CHEGADA?  



   

 

 

 

 

 

CARTA 10 - A ARMADURA DE DEUS 

ATIVIDADE  
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“Recebam a Palavra de Deus como a espada do Espírito Santo.” (Efésios 6:17). 

1) UAU, VEJA COMO DEUS NOS PROTEGE ATRAVÉS DA SUA PALAVRA QUE SERVE COM A UMA 

ARMADURA!!! PINTE A IMAGEM BEM BONITA!  

 

 

 


