
A ARMADURA DE DEUS A ARMADURA DE DEUS 

Base bíblica: Base bíblica:  Efésios 6.1 0-1 1 ,1 3  Efésios 6.1 0-1 1 ,1 3 

Objetivo:  Objetivo:  As crianças aprenderão a importância da armadura de Deus para protegê-lasAs crianças aprenderão a importância da armadura de Deus para protegê-las

dos ataques do inimigo (diabo). dos ataques do inimigo (diabo). 

Tema: Tema: 

Divisa:  Divisa:  "Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as"Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as

ciladas do diabo." — Efésios 6.11 ciladas do diabo." — Efésios 6.11 

Conhecendo melhor o assunto: Conhecendo melhor o assunto: 

O apóstolo Paulo, em consequência de seu ministério no evangelho da graça, foiO apóstolo Paulo, em consequência de seu ministério no evangelho da graça, foi

aprisionado em Roma (Ef 3.1; 4.1; 6.20). Para atender às necessidades dos salvos emaprisionado em Roma (Ef 3.1; 4.1; 6.20). Para atender às necessidades dos salvos em

Cristo  Jesus,  escreveu  uma  carta  aos  efésios,  com  valiosos  temas,  dentre  eles  aCristo  Jesus,  escreveu  uma  carta  aos  efésios,  com  valiosos  temas,  dentre  eles  a

"armadura de Deus", que é o tema a ser estudado neste quadrimestre. No capítulo 6.10-"armadura de Deus", que é o tema a ser estudado neste quadrimestre. No capítulo 6.10-

20, Paulo exorta os salvos em Cristo Jesus, dizendo que devemos ser "fortalecidos no20, Paulo exorta os salvos em Cristo Jesus, dizendo que devemos ser "fortalecidos no

Senhor e na força do seu poder", vestindo "toda a armadura de Deus" (v.10-11). É deSenhor e na força do seu poder", vestindo "toda a armadura de Deus" (v.10-11). É de

extrema importância sermos obedientes a esta ordem para que possamos ficar "firmesextrema importância sermos obedientes a esta ordem para que possamos ficar "firmes

contra as ciladas do diabo" (Ef 6.11). contra as ciladas do diabo" (Ef 6.11). 

Como já sabemos, desde a queda de Lúcifer,  também conhecido como: diabo,Como já sabemos, desde a queda de Lúcifer,  também conhecido como: diabo,

Satanás,  acusador,  pai  da  mentira,  ele  se  tornou  inimigo  feroz  de  Deus  e  de  todosSatanás,  acusador,  pai  da  mentira,  ele  se  tornou  inimigo  feroz  de  Deus  e  de  todos

aqueles que amam a Deus. Satanás não pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo,aqueles que amam a Deus. Satanás não pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo,

mas  tem  um  grande  exército  de  demônios  que  estão  a  seu  serviço  e  podem  estarmas  tem  um  grande  exército  de  demônios  que  estão  a  seu  serviço  e  podem  estar

espalhados em vários lugares. Eles estão sempre guerreando contra Deus e Seus filhos.espalhados em vários lugares. Eles estão sempre guerreando contra Deus e Seus filhos.

O diabo não é poderoso como o nosso Deus, mas não podemos nos esquecer que ele éO diabo não é poderoso como o nosso Deus, mas não podemos nos esquecer que ele é

um forte inimigo. Mais forte do que os seres humanos. Só poderemos vencer essa batalhaum forte inimigo. Mais forte do que os seres humanos. Só poderemos vencer essa batalha

lutando à maneira de Deus: fazendo parte do grande exército do nosso Senhor Jesuslutando à maneira de Deus: fazendo parte do grande exército do nosso Senhor Jesus

Cristo. Como soldados desse exército, devemos saber que "a nossa luta não é contra oCristo. Como soldados desse exército, devemos saber que "a nossa luta não é contra o

sangue e a carne..." (Ef 6.12), ao contrário, ela é contra Satanás e seu exército, "contra ossangue e a carne..." (Ef 6.12), ao contrário, ela é contra Satanás e seu exército, "contra os

principados  e  potestades,  contra  os  dominadores  deste  mundo  tenebroso,  contra  asprincipados  e  potestades,  contra  os  dominadores  deste  mundo  tenebroso,  contra  as

forças espirituais do mal, nas regiões celestes" (v.12). A única maneira de nos proteger doforças espirituais do mal, nas regiões celestes" (v.12). A única maneira de nos proteger do

exército de Satanás e vencer seus ataques é seguir a ordem do nosso Deus de colocar aexército de Satanás e vencer seus ataques é seguir a ordem do nosso Deus de colocar a

"armadura"  (Ef  6.13).  Usando-a de maneira certa,  seremos mais  que vencedores em"armadura"  (Ef  6.13).  Usando-a de maneira certa,  seremos mais  que vencedores em

Cristo Jesus. A armadura de Deus é espiritual e não é visível aos olhos humanos. MasCristo Jesus. A armadura de Deus é espiritual e não é visível aos olhos humanos. Mas

para melhor entendermos,  o  apóstolo Paulo comparou-a com a armadura do soldadopara melhor entendermos,  o  apóstolo Paulo comparou-a com a armadura do soldado

romano de sua época. Por isso, na primeira unidade desta revista, vamos estudar cadaromano de sua época. Por isso, na primeira unidade desta revista, vamos estudar cada

peça da armadura. Querido dirigente, que Deus seja o seu comandante e que o ajude apeça da armadura. Querido dirigente, que Deus seja o seu comandante e que o ajude a

usar  de  maneira  correta  a  "armadura"  (v.13),  para  vencer  todas  as  artimanhas  deusar  de  maneira  correta  a  "armadura"  (v.13),  para  vencer  todas  as  artimanhas  de

Satanás. E que aqueles que aprendem com você possam ver a força do nosso Deus naSatanás. E que aqueles que aprendem com você possam ver a força do nosso Deus na

sua vida.  Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo opere em você, para que sejasua vida.  Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo opere em você, para que seja

vitorioso em tudo. vitorioso em tudo. 

Leitura da Bíblia Efésios 6.10-11,13 Leitura da Bíblia Efésios 6.10-11,13 



[O dirigente fará a leitura no momento indicado. Para ilustrar,  deverá usar figuras de:[O dirigente fará a leitura no momento indicado. Para ilustrar,  deverá usar figuras de:

soldado,  astronauta,  mergulhador,  bombeiro,  criança com agasalho para o inverno ousoldado,  astronauta,  mergulhador,  bombeiro,  criança com agasalho para o inverno ou

chuva, equipamento para esportes radicais. chuva, equipamento para esportes radicais. 

Crianças,  olhem  bem  para  estas  figuras!  [Mostre  as  figuras  e  dê  tempo  paraCrianças,  olhem  bem  para  estas  figuras!  [Mostre  as  figuras  e  dê  tempo  para

observação.]  O  que  notaram  em  todas  elas?  [Dirigente,  ouça  os  comentários.]  Issoobservação.]  O  que  notaram  em  todas  elas?  [Dirigente,  ouça  os  comentários.]  Isso

mesmo, cada uma dessas pessoas veste uma roupa especial. Para que servem essasmesmo, cada uma dessas pessoas veste uma roupa especial. Para que servem essas

roupas? [Aguarde participações.] Ah! Elas servem para proteger as pessoas da cabeçaroupas? [Aguarde participações.] Ah! Elas servem para proteger as pessoas da cabeça

aos pés. Cada peça de roupa é própria para o inverno, ou para os esportes, ou para osaos pés. Cada peça de roupa é própria para o inverno, ou para os esportes, ou para os

astronautas, os bombeiros e os mergulhadores; foram criadas a fim de proteger e salvar aastronautas, os bombeiros e os mergulhadores; foram criadas a fim de proteger e salvar a

vida das pessoas na água, no fogo, no espaço, na guerra ou nas aventuras esportivas.vida das pessoas na água, no fogo, no espaço, na guerra ou nas aventuras esportivas.

Por isso, é importante usar cada uma delas com segurança. Sabem que está escrito naPor isso, é importante usar cada uma delas com segurança. Sabem que está escrito na

Bíblia que Deus criou uma roupa especial para proteger a vida dos Seus filhos, enquanto Bíblia que Deus criou uma roupa especial para proteger a vida dos Seus filhos, enquanto 

vivem aqui no mundo? [Ouça comentários.] Pode ser até que você já tenha lido ou ouvidovivem aqui no mundo? [Ouça comentários.] Pode ser até que você já tenha lido ou ouvido

comentário sobre essa roupa, mas não entendeu o que significa nem para que serve. Acomentário sobre essa roupa, mas não entendeu o que significa nem para que serve. A

roupa para o filho de Deus, o cristão, é invisível, isto quer dizer que a gente não consegueroupa para o filho de Deus, o cristão, é invisível, isto quer dizer que a gente não consegue

ver. ver. 

Ela é chamada na Bíblia de armadura de Deus. O que é armadura, alguém sabeEla é chamada na Bíblia de armadura de Deus. O que é armadura, alguém sabe

falar? [Aguarde.] Vejam esta figura do soldado romano. [Mostre a figura de um soldadofalar? [Aguarde.] Vejam esta figura do soldado romano. [Mostre a figura de um soldado

romano da época.] A armadura era um tipo de roupa que servia para proteger o soldadoromano da época.] A armadura era um tipo de roupa que servia para proteger o soldado

na  guerra.  Como você  pode  ver,  essa  ideia  de  criar  roupas  para  algum trabalho  ouna  guerra.  Como você  pode  ver,  essa  ideia  de  criar  roupas  para  algum trabalho  ou

atividade  diferente  é  muito  antiga.  No  tempo  em  que  parte  da  Bíblia  foi  escrita,  osatividade  diferente  é  muito  antiga.  No  tempo  em  que  parte  da  Bíblia  foi  escrita,  os

soldados romanos usavam um tipo de armadura interessante. Ela tinha várias peças quesoldados romanos usavam um tipo de armadura interessante. Ela tinha várias peças que

deveriam proteger e dar segurança ao soldado. deveriam proteger e dar segurança ao soldado. 

Mas Deus quer que eu use essas coisas esquisitas? Eu não sou soldado, então,Mas Deus quer que eu use essas coisas esquisitas? Eu não sou soldado, então,

não  preciso  de  armadura,  deve  ser  isso  o  que  você  está  pensando.  [Aguardenão  preciso  de  armadura,  deve  ser  isso  o  que  você  está  pensando.  [Aguarde

manifestações.] É bom a gente verificar o que Deus deixou escrito na Bíblia. manifestações.] É bom a gente verificar o que Deus deixou escrito na Bíblia. 

Abra a sua Bíblia em Efésios 6.10-11,13, e vou ler para nós. Prestem atenção paraAbra a sua Bíblia em Efésios 6.10-11,13, e vou ler para nós. Prestem atenção para

saber o que Deus diz sobre o assunto! [Dirigente, leia um versículo por vez e expliquesaber o que Deus diz sobre o assunto! [Dirigente, leia um versículo por vez e explique

cada um deles.] Deus diz que só Ele tem poder para nos fazer fortes e firmes na lutacada um deles.] Deus diz que só Ele tem poder para nos fazer fortes e firmes na luta

contra as armadilhas do diabo. O diabo é o inimigo de Deus; o tempo todo ele luta contracontra as armadilhas do diabo. O diabo é o inimigo de Deus; o tempo todo ele luta contra

Deus e contra os que aceitaram a Jesus como Salvador. Esse inimigo não é forte comoDeus e contra os que aceitaram a Jesus como Salvador. Esse inimigo não é forte como

Deus, mas é mais forte do que nós. Deus quer que você e eu sejamos vencedores na lutaDeus, mas é mais forte do que nós. Deus quer que você e eu sejamos vencedores na luta

contra esse inimigo, por isso Ele preparou a ARMADURA para cada um dos Seus filhos.contra esse inimigo, por isso Ele preparou a ARMADURA para cada um dos Seus filhos.

No versículo 13 está escrita  a  ordem:  "...  tomai  toda a armadura de Deus,  para queNo versículo 13 está escrita  a  ordem:  "...  tomai  toda a armadura de Deus,  para que

possais resistir...". Deus criou a armadura para que nós a usemos. possais resistir...". Deus criou a armadura para que nós a usemos. 

Não podemos vê-la, mas é vestindo essa armadura, cada dia, que ficamos fortes eNão podemos vê-la, mas é vestindo essa armadura, cada dia, que ficamos fortes e

podemos resistir aos ataques do inimigo. Para que sejamos mais que vencedores, nospodemos resistir aos ataques do inimigo. Para que sejamos mais que vencedores, nos

próximos cultos, vamos aprender como é a armadura de Deus e como usá-la. próximos cultos, vamos aprender como é a armadura de Deus e como usá-la. 

MENSAGEM:MENSAGEM:

Certa vez, o apóstolo Paulo estava preso em Roma. [Dirigente, se possível mostreCerta vez, o apóstolo Paulo estava preso em Roma. [Dirigente, se possível mostre

no mapa - o mundo do Novo Testamento.] Alguém sabe por que Paulo estava preso?no mapa - o mundo do Novo Testamento.] Alguém sabe por que Paulo estava preso?

[Aguarde...] Porque pregava a palavra de Deus. Mas, em nenhum momento, ele reclamou[Aguarde...] Porque pregava a palavra de Deus. Mas, em nenhum momento, ele reclamou

nem mesmo acusou a Deus por estar ali, naquela triste prisão. Não podendo fazer quasenem mesmo acusou a Deus por estar ali, naquela triste prisão. Não podendo fazer quase



nada, Paulo resolveu escrever cartas para aquelas pessoas que aceitaram a Jesus comonada, Paulo resolveu escrever cartas para aquelas pessoas que aceitaram a Jesus como

Salvador. Ele escreveu muitas coisas para ensinar como os irmãos poderiam viver deSalvador. Ele escreveu muitas coisas para ensinar como os irmãos poderiam viver de

maneira que agradasse a Deus. maneira que agradasse a Deus. 

Na prisão, Paulo era o tempo todo vigiado pelos soldados. Ao observar as roupasNa prisão, Paulo era o tempo todo vigiado pelos soldados. Ao observar as roupas

que os soldados romanos vestiam, nasceu uma grande ideia!  Paulo descobriu que assimque os soldados romanos vestiam, nasceu uma grande ideia!  Paulo descobriu que assim

como os soldados usavam aquela roupa especial que os protegia, Deus também haviacomo os soldados usavam aquela roupa especial que os protegia, Deus também havia

providenciado uma roupa especial para proteger os cristãos contra os ataques do inimigoprovidenciado uma roupa especial para proteger os cristãos contra os ataques do inimigo

(diabo) — a armadura de Deus. Paulo deve ter pensado: "Ah! Já sei como posso fazer(diabo) — a armadura de Deus. Paulo deve ter pensado: "Ah! Já sei como posso fazer

para que os irmãos entendam a armadura de Deus! Vou explicar cada peça da armadurapara que os irmãos entendam a armadura de Deus! Vou explicar cada peça da armadura

do soldado romano e para que elas servem. Assim, poderão entender a armadura dodo soldado romano e para que elas servem. Assim, poderão entender a armadura do

cristão e para que ela serve, também!". Quando terminou a carta, pediu ao seu amigocristão e para que ela serve, também!". Quando terminou a carta, pediu ao seu amigo

Tíquico para entregá-la. Mas antes de ensinar cada peça da armadura, disse algo queTíquico para entregá-la. Mas antes de ensinar cada peça da armadura, disse algo que

você e eu também precisamos saber. Vamos descobrir o que foi! você e eu também precisamos saber. Vamos descobrir o que foi! 

I — A ordem I — A ordem 

Vamos abrir a Bíblia em Efésios 6.11. [Dirigente, leia com as crianças, se possívelVamos abrir a Bíblia em Efésios 6.11. [Dirigente, leia com as crianças, se possível

na Bíblia NTLH, e fixe faixas com o versículo.] Vocês podem me dizer qual a ordem quena Bíblia NTLH, e fixe faixas com o versículo.] Vocês podem me dizer qual a ordem que

aparece nesta primeira parte do versículo? [Dirigente, deixe que as crianças respondam.] aparece nesta primeira parte do versículo? [Dirigente, deixe que as crianças respondam.] 

Muito bem! "Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês" (NTLH). Paulo,Muito bem! "Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês" (NTLH). Paulo,

na sua carta, queria ensinar que Deus providenciou uma roupa especial: a armadura dona sua carta, queria ensinar que Deus providenciou uma roupa especial: a armadura do

cristão, e que cada pessoa deve aprender a usá-la todos os dias. Pois, quando aceitamoscristão, e que cada pessoa deve aprender a usá-la todos os dias. Pois, quando aceitamos

a Jesus em nosso coração, passamos a fazer parte do exército de Deus. E essa ordem éa Jesus em nosso coração, passamos a fazer parte do exército de Deus. E essa ordem é

para todos os soldados de Deus. A palavra de Deus nos ensina que o soldado de Cristopara todos os soldados de Deus. A palavra de Deus nos ensina que o soldado de Cristo

não luta contra outro soldado: "Pois nós não estamos lutando contra seres humanos" (Efnão luta contra outro soldado: "Pois nós não estamos lutando contra seres humanos" (Ef

6.12 NTLH). Mas estamos lutando contra o diabo e aqueles que ele governa, isto  é,6.12 NTLH). Mas estamos lutando contra o diabo e aqueles que ele governa, isto  é,

“contra  as  forças  espirituais  do  mal  que  vivem  nas  alturas,  isto  é,  os  governos,  as“contra  as  forças  espirituais  do  mal  que  vivem  nas  alturas,  isto  é,  os  governos,  as

autoridades  e  os  poderes  que  dominam  completamente  este  mundo  de  escuridão”autoridades  e  os  poderes  que  dominam  completamente  este  mundo  de  escuridão”

(NTLH). (NTLH). 

Sabem,  crianças,  Satanás  é  mais  forte  do  que  a  gente,  mas  Deus  é  o  Todo-Sabem,  crianças,  Satanás  é  mais  forte  do  que  a  gente,  mas  Deus  é  o  Todo-

Poderoso, muito mais forte e poderoso do que Satanás. Por isso, Deus ensinou a Paulo aPoderoso, muito mais forte e poderoso do que Satanás. Por isso, Deus ensinou a Paulo a

maneira certa de ser protegido e vencer a luta contra o inimigo. maneira certa de ser protegido e vencer a luta contra o inimigo. 

Então, eu e você temos que obedecer a essa ordem, vestindo a armadura de Deus.Então, eu e você temos que obedecer a essa ordem, vestindo a armadura de Deus.

Você deve estar se perguntando: "Como posso vestir a armadura de Deus?". Você podeVocê deve estar se perguntando: "Como posso vestir a armadura de Deus?". Você pode

colocá-la tirando um momento para ficar a sós com Deus em oração, lendo a Sua Palavracolocá-la tirando um momento para ficar a sós com Deus em oração, lendo a Sua Palavra

todos dias e obedecendo a ela; estudando a palavra de Deus (Bíblia) com o papai e atodos dias e obedecendo a ela; estudando a palavra de Deus (Bíblia) com o papai e a

mamãe ou responsável por você, indo ao culto infantil e à escola bíblica. Fazendo dessamamãe ou responsável por você, indo ao culto infantil e à escola bíblica. Fazendo dessa

maneira, o inimigo será enfraquecido e perderá a luta. maneira, o inimigo será enfraquecido e perderá a luta. 

II — A finalidade II — A finalidade 

Ainda em Efésios 6.11 encontramos algo legal! [Dirigente, peça que uma criançaAinda em Efésios 6.11 encontramos algo legal! [Dirigente, peça que uma criança

leia Efésios 6.11 NTLH.] Alguém sabe o que é? [Deixe que as crianças participem.] Ah!leia Efésios 6.11 NTLH.] Alguém sabe o que é? [Deixe que as crianças participem.] Ah!

Que bom! A Bíblia diz que a armadura serve para nos ajudar a não cair na armadilha doQue bom! A Bíblia diz que a armadura serve para nos ajudar a não cair na armadilha do

diabo! [Dirigente, leia novamente a segunda parte do versículo.] "...para ficarem firmesdiabo! [Dirigente, leia novamente a segunda parte do versículo.] "...para ficarem firmes

contra as armadilhas do Diabo". contra as armadilhas do Diabo". 



Esta  é  a  finalidade:  ter  a  proteção  especial  de  Deus  quando  colocamos  SuaEsta  é  a  finalidade:  ter  a  proteção  especial  de  Deus  quando  colocamos  Sua

armadura. E a palavra de Deus nos diz mais [leia Efésios 6.13, se possível na NTLH] “Porarmadura. E a palavra de Deus nos diz mais [leia Efésios 6.13, se possível na NTLH] “Por

isso  peguem agora  a  armadura  que  Deus  lhes  dá.  Assim,  quando  chegar  o  dia  deisso  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 deenfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e, depois de

lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar”. lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar”. 

Se vestirmos a armadura de Deus, quando formos tentados por Satanás a mentir,Se vestirmos a armadura de Deus, quando formos tentados por Satanás a mentir,

roubar,  colar  na  hora  da  prova,  falar  palavrão,  podemos  ficar  firmes  e  não  cair  naroubar,  colar  na  hora  da  prova,  falar  palavrão,  podemos  ficar  firmes  e  não  cair  na

tentação. Paulo desejava que os cristãos ficassem firmes no dia mau! Ele escreveu atentação. Paulo desejava que os cristãos ficassem firmes no dia mau! Ele escreveu a

ordem e explicou direitinho para quê servia usar aquela armadura, pois ela era a proteçãoordem e explicou direitinho para quê servia usar aquela armadura, pois ela era a proteção

que tanto aqueles irmãos precisavam, assim como eu e você também precisamos. que tanto aqueles irmãos precisavam, assim como eu e você também precisamos. 

EDIFICAÇÃO:EDIFICAÇÃO:

Em sua carta, Paulo mostrou que a armadura de Deus estava à disposição dosEm sua carta, Paulo mostrou que a armadura de Deus estava à disposição dos

cristãos da época dele, e também está à sua e à minha disposição, hoje.  Como nãocristãos da época dele, e também está à sua e à minha disposição, hoje.  Como não

podemos  ver  a  armadura  de  Deus,  Paulo  a  comparou  com a  armadura  do  soldadopodemos  ver  a  armadura  de  Deus,  Paulo  a  comparou  com a  armadura  do  soldado

romano. romano. 

Momento de oração:Momento de oração: Vamos orar pedindo que Deus nos ajude a entender a importância Vamos orar pedindo que Deus nos ajude a entender a importância

da armadura de Deus, para que sempre a usemos como proteção e que fiquemos firmesda armadura de Deus, para que sempre a usemos como proteção e que fiquemos firmes

no dia mau, resistindo à tentação. no dia mau, resistindo à tentação. 

Soldado cristãoSoldado cristão — dê a cada criança, de acordo com o sexo, o desenho da menina ou — dê a cada criança, de acordo com o sexo, o desenho da menina ou

do menino, para que pinte e recorte. Nos próximos cultos, elas deverão colar no soldado ado menino, para que pinte e recorte. Nos próximos cultos, elas deverão colar no soldado a

peça da armadura estudada naquele dia e escrever o nome da peça ao lado dela. Sepeça da armadura estudada naquele dia e escrever o nome da peça ao lado dela. Se

possível, faça uma competição entre a turma. Quem faltar algum dia não terá a peça parapossível, faça uma competição entre a turma. Quem faltar algum dia não terá a peça para

colocar no soldado. Quem completar todas as peças ganha um prêmio. colocar no soldado. Quem completar todas as peças ganha um prêmio. 


