
O CINTO DA VERDADEO CINTO DA VERDADE

Base bíblica:Base bíblica:1 Reis 22.5-28; 2Crônicas 18.4-27; João 14.6; 17.17; Efésios 4.25; 6.11,14 1 Reis 22.5-28; 2Crônicas 18.4-27; João 14.6; 17.17; Efésios 4.25; 6.11,14 

Objetivo:  Objetivo:   As  crianças  entenderão  que  devem usar  o  cinto  da  verdade:  seguindo  a As  crianças  entenderão  que  devem usar  o  cinto  da  verdade:  seguindo  a

verdade, que é Jesus, e sendo verdadeiras. verdade, que é Jesus, e sendo verdadeiras. 

Conhecendo melhor o assunto:  Conhecendo melhor o assunto:  "Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade..." (Ef 6.14)"Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade..." (Ef 6.14)

No culto de hoje, vamos estudar sobre a No culto de hoje, vamos estudar sobre a primeira peça da armadura de Deusprimeira peça da armadura de Deus: : OO

cinto da verdade.cinto da verdade.  

Podemos nos lembrar do soldado romano, que usava um cinto largo e forte aoPodemos nos lembrar do soldado romano, que usava um cinto largo e forte ao

redor  da  cintura,  com o  propósito  de  segurar  todas  as  outras  peças  da  armadura  eredor  da  cintura,  com o  propósito  de  segurar  todas  as  outras  peças  da  armadura  e

protegê-lo. Mesmo sendo tão firme, não prejudicava seus movimentos, ao contrário, dava-protegê-lo. Mesmo sendo tão firme, não prejudicava seus movimentos, ao contrário, dava-

lhe total  segurança.  Nós,  que somos salvos,  também temos um cinturão que nos dálhe total  segurança.  Nós,  que somos salvos,  também temos um cinturão que nos dá

perfeita segurança na batalha espiritual: o cinto da verdade. Como podemos usar esteperfeita segurança na batalha espiritual: o cinto da verdade. Como podemos usar este

cinto?  Destacamos  duas  maneiras:  —  quando  aprendemos  as  verdades  bíblicas;  —cinto?  Destacamos  duas  maneiras:  —  quando  aprendemos  as  verdades  bíblicas;  —

quando praticamos a verdade com nossas palavras e ações. Aprendemos as verdades daquando praticamos a verdade com nossas palavras e ações. Aprendemos as verdades da

Bíblia quando participamos dos cultos na igreja, da escola bíblica e de reuniões de estudoBíblia quando participamos dos cultos na igreja, da escola bíblica e de reuniões de estudo

bíblico;  em nossa devocional  particular,  ao  refletir  e  memorizar  versículos,  enfim,  embíblico;  em nossa devocional  particular,  ao  refletir  e  memorizar  versículos,  enfim,  em

todos os momentos que fazemos uso dela. Isto é imprescindível para sermos fortalecidostodos os momentos que fazemos uso dela. Isto é imprescindível para sermos fortalecidos

na luta espiritual contra Satanás. Satanás é o pai da mentira (Jo 8.44) e procura a todona luta espiritual contra Satanás. Satanás é o pai da mentira (Jo 8.44) e procura a todo

instante levar os crentes a agir da mesma forma: mentindo contra os homens e contrainstante levar os crentes a agir da mesma forma: mentindo contra os homens e contra

Deus. A verdade da Bíblia mostra que Jesus está pronto a nos levar à vitória contra asDeus. A verdade da Bíblia mostra que Jesus está pronto a nos levar à vitória contra as

mentiras de Satanás. Por isso, devemos reconhecer, por meio da Bíblia, que o Senhormentiras de Satanás. Por isso, devemos reconhecer, por meio da Bíblia, que o Senhor

quer  que sejamos verdadeiros  em tudo,  usando assim o cinto  da  verdade.  Dirigente,quer  que sejamos verdadeiros  em tudo,  usando assim o cinto  da  verdade.  Dirigente,

cingido com o cinto da verdade, você será vitorioso contra as mentiras de Satanás ecingido com o cinto da verdade, você será vitorioso contra as mentiras de Satanás e

conseguirá praticar toda a verdade que Deus quer. conseguirá praticar toda a verdade que Deus quer. 

Leitura da Bíblia:Leitura da Bíblia: Efésios 6.11,14  Efésios 6.11,14 

[Antes de começar o culto, escolha duas crianças para que façam a leitura dos versículos,[Antes de começar o culto, escolha duas crianças para que façam a leitura dos versículos,

no momento indicado] no momento indicado] 

Vocês lembram do culto do domingo [Ouça as crianças.] Isso mesmo, aprendemos queVocês lembram do culto do domingo [Ouça as crianças.] Isso mesmo, aprendemos que

Deus providenciou uma roupa especial para Seus filhos usarem. Essa roupa é chamadaDeus providenciou uma roupa especial para Seus filhos usarem. Essa roupa é chamada

de armadura de Deus. [Peça que quem estiver com Efésios 6.11 leia o texto.] de armadura de Deus. [Peça que quem estiver com Efésios 6.11 leia o texto.] 

Alguém sabe o que é revestir? [Aguarde manifestações.] Revestir é vestir de novo,Alguém sabe o que é revestir? [Aguarde manifestações.] Revestir é vestir de novo,

é cobrir. é cobrir. 

Nesse versículo a ordem é para vestir toda a armadura de Deus. E quando DeusNesse versículo a ordem é para vestir toda a armadura de Deus. E quando Deus

dá uma ordem, quer que Seus filhos a obedeçam, pois é para o bem deles. Vocês estãodá uma ordem, quer que Seus filhos a obedeçam, pois é para o bem deles. Vocês estão

lembrados de que não podemos ver a armadura de Deus porque ela é invisível? lembrados de que não podemos ver a armadura de Deus porque ela é invisível? 

Hoje, vamos conhecer a primeira peça da armadura de Deus, que nos mantémHoje, vamos conhecer a primeira peça da armadura de Deus, que nos mantém

firmes contra as armadilhas do inimigo, o diabo. O soldado romano usava um cinto: umafirmes contra as armadilhas do inimigo, o diabo. O soldado romano usava um cinto: uma

peça larga, forte, que rodeava a cintura dele. Além de prender e segurar outras partes dapeça larga, forte, que rodeava a cintura dele. Além de prender e segurar outras partes da

armadura,  esse  cinto  firmava  o  corpo  do  soldado  dando-lhe  segurança  enquantoarmadura,  esse  cinto  firmava  o  corpo  do  soldado  dando-lhe  segurança  enquanto

caminhava ou lutava. caminhava ou lutava. 



Será que  era  um “cinto  de  segurança”?  E a  armadura  de Deus  tem “cinto  deSerá  que  era  um “cinto  de  segurança”?  E a  armadura  de Deus  tem “cinto  de

segurança”?  Vamos  saber  agora.  Quem  está  com  Efésios  6.14  pode  ler  para  nós.segurança”?  Vamos  saber  agora.  Quem  está  com  Efésios  6.14  pode  ler  para  nós.

Prestem atenção! “Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade...”Prestem atenção! “Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade...”

(NVI). Cingir é outra palavra nova para vocês? [Deixe que as crianças se manifestem.](NVI). Cingir é outra palavra nova para vocês? [Deixe que as crianças se manifestem.]

Cingir quer dizer rodear, prender em volta. O cinto rodeava o corpo do soldado e dava-lheCingir quer dizer rodear, prender em volta. O cinto rodeava o corpo do soldado e dava-lhe

firmeza e proteção. O cinto da verdade protege a vida dos meninos e meninas que creemfirmeza e proteção. O cinto da verdade protege a vida dos meninos e meninas que creem

em Jesus. Vamos falar todos juntos a primeira parte do versículo. [Repita com eles.] em Jesus. Vamos falar todos juntos a primeira parte do versículo. [Repita com eles.] 

Este versículo nos diz que, para que o salvo fique firme na fé em Jesus deve usar oEste versículo nos diz que, para que o salvo fique firme na fé em Jesus deve usar o

cinto da armadura de Deus que é o cinto da verdade. cinto da armadura de Deus que é o cinto da verdade. 

No culto de hoje, vamos aprender mais sobre o cinto da verdade. No culto de hoje, vamos aprender mais sobre o cinto da verdade. 

Mensagem:Mensagem:  Efésios 6.11,14Efésios 6.11,14

Nesse versículo a ordem é para vestir toda a armadura de Deus. E quando Deus dá umaNesse versículo a ordem é para vestir toda a armadura de Deus. E quando Deus dá uma
ordem, quer que seus filhos obedeçam, pois é para o bem deles.ordem, quer que seus filhos obedeçam, pois é para o bem deles.
Hoje vamos conhecer a primeira peça da armadura de Deus, que nos mantém firmesHoje vamos conhecer a primeira peça da armadura de Deus, que nos mantém firmes
contra as armadilhas do inimigo.contra as armadilhas do inimigo.
O soldado romano usava um cinto, além de prender e segurar outras partes da armadura,O soldado romano usava um cinto, além de prender e segurar outras partes da armadura,
esse cinto firmava o corpo do soldado dando-lhe segurança.esse cinto firmava o corpo do soldado dando-lhe segurança.
O cinto da verdade protege a vida dos que crêem em Jesus, Ele é a verdade, João 14.6,O cinto da verdade protege a vida dos que crêem em Jesus, Ele é a verdade, João 14.6,
por isso devemos pedir a Ele, em oração, que nos ajude a falarmos sempre a verdadepor isso devemos pedir a Ele, em oração, que nos ajude a falarmos sempre a verdade
Efésios 4.25.Efésios 4.25.

Então como vamos usar essa arma?Então como vamos usar essa arma?

O texto diz: Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade (EfésiosO texto diz: Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade (Efésios
6:14 a). Cingir quer dizer rodear, cercar, envolver em torno. Isso quer dizer que devemos6:14 a). Cingir quer dizer rodear, cercar, envolver em torno. Isso quer dizer que devemos
estar rodeados pela verdade, envolvidos na verdade, cercados pela verdade. E a verdadeestar rodeados pela verdade, envolvidos na verdade, cercados pela verdade. E a verdade
é Jesus (João 14:6) e só através d'Ele vamos a Deus. é Jesus (João 14:6) e só através d'Ele vamos a Deus. 
Leia João 8:32 (E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará)Leia João 8:32 (E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará)
A  mentira  não  pode  fazer  parte  da  nossa  vida,  pois  se  permitirmos  que  asA  mentira  não  pode  fazer  parte  da  nossa  vida,  pois  se  permitirmos  que  as
“brincadeirinhas”, as “mentirinhas” mesmo que parecem tão pequenas ou insignificantes,“brincadeirinhas”, as “mentirinhas” mesmo que parecem tão pequenas ou insignificantes,
tipo: Primeiro de abril!, ou aquelas que costumamos chamar de mentirinha branca: Diztipo: Primeiro de abril!, ou aquelas que costumamos chamar de mentirinha branca: Diz
que não estou! E coisas desse tipo, tornamo-nos tão mentirosos como o próprio diabo. Seque não estou! E coisas desse tipo, tornamo-nos tão mentirosos como o próprio diabo. Se
fizermos o que ele faz, como lutaremos contra ele? Ou por quê?fizermos o que ele faz, como lutaremos contra ele? Ou por quê?

Para facilitar, relacione com a história.Para facilitar, relacione com a história.
Alguém  já  mandou  você  contar  uma  mentira,  senão  algo  de  ruim  poderiaAlguém  já  mandou  você  contar  uma  mentira,  senão  algo  de  ruim  poderia

acontecer? [Aguarde a participação das crianças.] Nem sempre é fácil falar a verdade,acontecer? [Aguarde a participação das crianças.] Nem sempre é fácil falar a verdade,
mas a Bíblia nos ensina que devemos sempre ser verdadeiros, custe o que custar. Namas a Bíblia nos ensina que devemos sempre ser verdadeiros, custe o que custar. Na
mensagem de hoje, vamos aprender sobre profetas que mentiram, mas também um outromensagem de hoje, vamos aprender sobre profetas que mentiram, mas também um outro
que falou a verdade e agradou a Deus. Prestem bastante atenção! que falou a verdade e agradou a Deus. Prestem bastante atenção! 

I — Os profetas mentirosos I — Os profetas mentirosos 

Conta-nos a Bíblia que Israel teve um rei chamado Acabe, Conta-nos a Bíblia que Israel teve um rei chamado Acabe, 

que queria guerrear contra a Síria para tomar uma cidade, que queria guerrear contra a Síria para tomar uma cidade, 



pois  dizia  ser  dele.  [Dirigente,  mostre  o mapa do Reino dividido,  Israel  e  Judá,  parapois  dizia  ser  dele.  [Dirigente,  mostre  o mapa do Reino dividido,  Israel  e  Judá,  para

mostrar a cidade de cada rei.] mostrar a cidade de cada rei.] 

Acabe aproveitou quando Josafá, rei de Judá, estava passando alguns dias com ele e oAcabe aproveitou quando Josafá, rei de Judá, estava passando alguns dias com ele e o

convidou para participar da guerra. convidou para participar da guerra. 

Josafá prontamente disse que sim, mas que seria importante consultar primeiro a palavraJosafá prontamente disse que sim, mas que seria importante consultar primeiro a palavra

de Deus. Então, o rei Acabe reuniu mais ou menos 400 profetas para saber se deveria ir àde Deus. Então, o rei Acabe reuniu mais ou menos 400 profetas para saber se deveria ir à

guerra.guerra.

 Ah! Sabem, crianças, aqueles homens diziam somente o que o rei queria ouvir. Por Ah! Sabem, crianças, aqueles homens diziam somente o que o rei queria ouvir. Por

isso, disseram a Acabe que poderia ir à guerra e que venceria. Certamente, o rei Acabeisso, disseram a Acabe que poderia ir à guerra e que venceria. Certamente, o rei Acabe

deve ter ficado todo cheio de si, pois era o que mais queria ouvir! Aqueles homens eramdeve ter ficado todo cheio de si, pois era o que mais queria ouvir! Aqueles homens eram

falsos profetas, pois não se preocupavam em dizer o que Deus queria que falassem aofalsos profetas, pois não se preocupavam em dizer o que Deus queria que falassem ao

rei. O que disseram era mentira.rei. O que disseram era mentira.

 Alguém sabe quem é o pai da mentira? [Dirigente, permita que as crianças se Alguém sabe quem é o pai da mentira? [Dirigente, permita que as crianças se

manifestem.] Isso mesmo! Jesus falou que o pai da mentira é Satanás, e isto está escritomanifestem.] Isso mesmo! Jesus falou que o pai da mentira é Satanás, e isto está escrito

em  em  João 8.44João 8.44.  Com certeza, Satanás ficou muito feliz com a mentira daqueles falsos. Com certeza, Satanás ficou muito feliz com a mentira daqueles falsos

profetas,  que  não  usaram  “o  cinto  da  verdade”  e,  assim,  não  ficaram  protegidos,profetas,  que  não  usaram  “o  cinto  da  verdade”  e,  assim,  não  ficaram  protegidos,

desagradando a Deus. desagradando a Deus. 

Antes de mentir ao papai, à mamãe, ao professor, ao amigo, pense muito bem,Antes de mentir ao papai, à mamãe, ao professor, ao amigo, pense muito bem,

pois se fizer isso, você deixará de agradar a Deus. pois se fizer isso, você deixará de agradar a Deus. 

Mas o rei Josafá não ficou contente só em ouvir aqueles homens. Então, perguntouMas o rei Josafá não ficou contente só em ouvir aqueles homens. Então, perguntou

ao  rei  Acabe:  “Não  existe  aqui  mais  nenhum profeta  do  Senhor,  a  quem  possamosao  rei  Acabe:  “Não  existe  aqui  mais  nenhum profeta  do  Senhor,  a  quem  possamos

consultar?” (1Rs 22.7 NVI). Ele respondeu: "...  Existe outro,  que se chama Micaías..."consultar?” (1Rs 22.7 NVI). Ele respondeu: "...  Existe outro,  que se chama Micaías..."

(1Rs 22.8 NTLH). Então, mandou que o mensageiro fosse buscá-lo, imediatamente. Será(1Rs 22.8 NTLH). Então, mandou que o mensageiro fosse buscá-lo, imediatamente. Será

que  Micaías  falou  a  verdade  ou  a  mentira?  [Dirigente,  deixe  que  as  crianças  deemque  Micaías  falou  a  verdade  ou  a  mentira?  [Dirigente,  deixe  que  as  crianças  deem

sugestões.] Vamos ver como esse profeta agiu perante o rei. sugestões.] Vamos ver como esse profeta agiu perante o rei. 

II — Micaias, o profeta que falou a verdade II — Micaias, o profeta que falou a verdade 

O mensageiro foi até Micaías.  Quando o encontrou, foi logo avisando que todos osO mensageiro foi até Micaías.  Quando o encontrou, foi logo avisando que todos os

profetas haviam dito palavras boas ao rei, e que ele tratasse de falar, também. Porém, oprofetas haviam dito palavras boas ao rei, e que ele tratasse de falar, também. Porém, o

profeta Micaías era verdadeiro servo de Deus, fiel e obediente à palavra do Senhor. Eleprofeta Micaías era verdadeiro servo de Deus, fiel e obediente à palavra do Senhor. Ele

disse que falaria o que Deus mandasse. Chegando lá, o rei perguntou a Micaías o quedisse que falaria o que Deus mandasse. Chegando lá, o rei perguntou a Micaías o que

achava de ir guerrear contra o rei da Síria. Antes de dizer o que Deus queria que falasse,achava de ir guerrear contra o rei da Síria. Antes de dizer o que Deus queria que falasse,

o profeta ironizou, debochou do rei,  dizendo que era para ele ir e que seria vitorioso.o profeta ironizou, debochou do rei,  dizendo que era para ele ir e que seria vitorioso.

Acabe ficou nervoso e ordenou que falasse à verdade. Acabe ficou nervoso e ordenou que falasse à verdade. 

Então,  o profeta Micaías disse que Acabe não seria  vencedor e que os outrosEntão,  o profeta Micaías disse que Acabe não seria  vencedor e que os outros

profetas haviam falado mentira. Sabem o que aconteceu com Micaías? Ele levou umaprofetas haviam falado mentira. Sabem o que aconteceu com Micaías? Ele levou uma

bofetada de um dos falsos profetas e ainda foi preso. Lá na prisão, só lhe davam pão ebofetada de um dos falsos profetas e ainda foi preso. Lá na prisão, só lhe davam pão e

água. Puxa, como Micaías sofreu por falar a verdade! água. Puxa, como Micaías sofreu por falar a verdade! 

Mas ele preferiu agradar a Deus a contentar o rei. O rei Acabe teimou e foi para aMas ele preferiu agradar a Deus a contentar o rei. O rei Acabe teimou e foi para a

guerra, sendo derrotado e morto. Josafá voltou para sua cidade e reinou retamente dianteguerra, sendo derrotado e morto. Josafá voltou para sua cidade e reinou retamente diante

de Deus. Micaías usou o “cinto da verdade”, e agradou a Deus. de Deus. Micaías usou o “cinto da verdade”, e agradou a Deus. 

Você que foi salvo por Jesus deve colocar o "cinto da verdade", como Micaías.Você que foi salvo por Jesus deve colocar o "cinto da verdade", como Micaías.

Mas, talvez você esteja perguntando: Como eu coloco esse cinto? Mas, talvez você esteja perguntando: Como eu coloco esse cinto? 

Primeiro,Primeiro, seguindo a Verdade.  seguindo a Verdade. 



Uma vez Jesus disse: “Uma vez Jesus disse: “Eu sou o caminho, e a VERDADE, e a vida..Eu sou o caminho, e a VERDADE, e a vida...”.  Jesus, quando.”.  Jesus, quando

esteve aqui na terra, ensinou sobre a verdade. Tudo que era verdadeiro Ele praticou.esteve aqui na terra, ensinou sobre a verdade. Tudo que era verdadeiro Ele praticou.

Procure aprender com Jesus sobre a verdade. Peça a ajuda Dele para que você nãoProcure aprender com Jesus sobre a verdade. Peça a ajuda Dele para que você não

minta!  Somente Ele poderá lhe proteger contra Satanás, quando este tentar mentir  aminta!  Somente Ele poderá lhe proteger contra Satanás, quando este tentar mentir  a

você dizendo que Jesus não existe e que não é o Salvador. você dizendo que Jesus não existe e que não é o Salvador. 

SegundoSegundo, aprendendo a palavra de Deus, indo à escola bíblica, ao culto infantil, fazendo, aprendendo a palavra de Deus, indo à escola bíblica, ao culto infantil, fazendo

seu momento de leitura da Bíblia em casa. Então, você se lembrará das promessas eseu momento de leitura da Bíblia em casa. Então, você se lembrará das promessas e

ordens de Deus todas as vezes que Satanás lhe tentar. Com  isso, poderá enfrentá-loordens de Deus todas as vezes que Satanás lhe tentar. Com  isso, poderá enfrentá-lo

sem medo algum, e será vencedor em Cristo Jesus. sem medo algum, e será vencedor em Cristo Jesus. 

EDIFICAÇÃO: EDIFICAÇÃO: 

Faça como o profeta Micaías, que firmemente foi verdadeiro, falou a verdade e agradou aFaça como o profeta Micaías, que firmemente foi verdadeiro, falou a verdade e agradou a

Deus. Mesmo sofrendo, foi vencedor, pois usou o cinto da verdade. Você pode ser umDeus. Mesmo sofrendo, foi vencedor, pois usou o cinto da verdade. Você pode ser um

grande vencedor,  se  for  verdadeiro  em tudo.  Peça a ajuda de Deus.  Fazendo assimgrande vencedor,  se  for  verdadeiro  em tudo.  Peça a ajuda de Deus.  Fazendo assim

estará seguro. Você que não é salvo por Jesus aceite-O em seu coração, para aprenderestará seguro. Você que não é salvo por Jesus aceite-O em seu coração, para aprender

com Ele tudo sobre a verdade e ser obediente à palavra de Deus. com Ele tudo sobre a verdade e ser obediente à palavra de Deus. 

Atividades para aprendizagem:Atividades para aprendizagem: O soldado cristão — distribua para as crianças a folha O soldado cristão — distribua para as crianças a folha

com o soldado que pintaram no culto anterior. Entregue-lhes também a cópia do cinto,com o soldado que pintaram no culto anterior. Entregue-lhes também a cópia do cinto,

para que pintem, recortem, colem no local correto e escrevam o nome da peça ao ladopara que pintem, recortem, colem no local correto e escrevam o nome da peça ao lado

dela. As crianças não deverão levar o soldado para casa. dela. As crianças não deverão levar o soldado para casa. 


