
O  CAPACETE DA SALVAÇÃOO  CAPACETE DA SALVAÇÃO

Base bíblica: Base bíblica:  Mateus 28.20; Atos 8.1-3; cap.9; 22.4; Romanos 3.23; Efésios 6.11,13,17; Mateus 28.20; Atos 8.1-3; cap.9; 22.4; Romanos 3.23; Efésios 6.11,13,17;

Filipenses 4.8 Filipenses 4.8 

Objetivo:  Objetivo:   A criança entenderá que, quando aceita a Jesus, ela recebe o capacete da A criança entenderá que, quando aceita a Jesus, ela recebe o capacete da

salvação e que deve usá-lo lembrando-se das promessas de salvação, para proteger osalvação e que deve usá-lo lembrando-se das promessas de salvação, para proteger o

cérebro de dúvidas e pensamentos errados. cérebro de dúvidas e pensamentos errados. 

Conhecendo melhor o assunto: Conhecendo melhor o assunto: 

O capacete era uma das peças mais importantes da armadura, pois era usado paraO capacete era uma das peças mais importantes da armadura, pois era usado para

proteger a cabeça, que precisava de muita proteção. Caso a cabeça fosse machucada,proteger a cabeça, que precisava de muita proteção. Caso a cabeça fosse machucada,

seria  muito  difícil  vencer  a  batalha,  pois  com  a  mente  planejava-se  qual  a  melhorseria  muito  difícil  vencer  a  batalha,  pois  com  a  mente  planejava-se  qual  a  melhor

estratégia para derrotar o inimigo. estratégia para derrotar o inimigo. 

Antigamente,  o  capacete  era  feito  de  tal  forma  que  a  cabeça  era  totalmenteAntigamente,  o  capacete  era  feito  de  tal  forma  que  a  cabeça  era  totalmente

protegida  contra  flechas  e  espadas.  Na  batalha  espiritual,  o  soldado  cristão  usa  oprotegida  contra  flechas  e  espadas.  Na  batalha  espiritual,  o  soldado  cristão  usa  o

capacete  da  salvação  contra  os  ataques  de  Satanás.  Ele  ataca  os  salvos  lançandocapacete  da  salvação  contra  os  ataques  de  Satanás.  Ele  ataca  os  salvos  lançando

dúvidas quanto à salvação, perdão dos pecados, segurança da vida eterna, e muito mais.dúvidas quanto à salvação, perdão dos pecados, segurança da vida eterna, e muito mais.

Paulo, quando diz: “Tomai o capacete da salvação”, refere-se à libertação alcançada porPaulo, quando diz: “Tomai o capacete da salvação”, refere-se à libertação alcançada por

meio de Cristo. meio de Cristo. “Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do“Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do

Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados”Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados”  (Cl 1.13-14).  (Cl 1.13-14). 

O capacete da salvação dá a segurança do sacrifício efetuado por Cristo na cruzO capacete da salvação dá a segurança do sacrifício efetuado por Cristo na cruz

do Calvário, o qual é suficiente para salvação, vida eterna e plena certeza do perdãodo Calvário, o qual é suficiente para salvação, vida eterna e plena certeza do perdão

pelos  pecados.  A mente  do  soldado  cristão  deve,  então,  estar  protegida  com  essepelos  pecados.  A mente  do  soldado  cristão  deve,  então,  estar  protegida  com  esse

capacete. Assim, ficará protegido contra os ataques de Satanás. Amado dirigente, emcapacete. Assim, ficará protegido contra os ataques de Satanás. Amado dirigente, em

Cristo Jesus você já colocou o capacete da salvação. Permita que Deus controle suaCristo Jesus você já colocou o capacete da salvação. Permita que Deus controle sua

mente e pensamentos para que o diabo não o desvie do plano do Senhor. Tenha cuidadomente e pensamentos para que o diabo não o desvie do plano do Senhor. Tenha cuidado

com o que lê,  com os filmes que assiste,  com as músicas que ouve.  Lembre-se  decom o que lê,  com os filmes que assiste,  com as músicas que ouve.  Lembre-se  de

Filipenses 4.8. Filipenses 4.8. 

Leitura da Bíblia:Leitura da Bíblia: Efésios 6.13,17  Efésios 6.13,17 

Você sabe que a sua mente, que fica dentro da sua cabecinha, funciona como umVocê sabe que a sua mente, que fica dentro da sua cabecinha, funciona como um

computador? Isso mesmo, a mente é uma parte importante do corpo, e está protegidacomputador? Isso mesmo, a mente é uma parte importante do corpo, e está protegida

pelos ossos da cabeça.  E a nossa mente que comanda o nosso corpo,  e onde estápelos ossos da cabeça.  E a nossa mente que comanda o nosso corpo,  e onde está

guardado tudo o que aprendemos. Você estuda, brinca, come, fica alegre, zangado, ajudaguardado tudo o que aprendemos. Você estuda, brinca, come, fica alegre, zangado, ajuda

as pessoas, diz obrigado, por favor, eu te amo... as pessoas, diz obrigado, por favor, eu te amo... 

Tudo que você pensa, fala e faz está guardado na mente. E por isso que deve usarTudo que você pensa, fala e faz está guardado na mente. E por isso que deve usar

capacete quando vai patinar, andar de skate, de bicicleta, ou fazer outra coisa onde hácapacete quando vai patinar, andar de skate, de bicicleta, ou fazer outra coisa onde há

perigo de cair, bater a cabeça e machucar o cérebro. Cuide do seu cérebro que é o maisperigo de cair, bater a cabeça e machucar o cérebro. Cuide do seu cérebro que é o mais

perfeito “computador” que existe,  e não pode ser trocado porque ele é único, pois foiperfeito “computador” que existe,  e não pode ser trocado porque ele é único, pois foi

criado por Deus. criado por Deus. 

Na armadura do soldado romano havia uma proteção para a cabeça, um capaceteNa armadura do soldado romano havia uma proteção para a cabeça, um capacete

feito de metal, forrado com tecido macio, para proteger a cabeça quando lutava contra osfeito de metal, forrado com tecido macio, para proteger a cabeça quando lutava contra os

inimigos. inimigos. 



Será que as pessoas salvas têm um capacete para protegê-las? Para saber, vamosSerá que as pessoas salvas têm um capacete para protegê-las? Para saber, vamos

procurar na Bíblia, em Efésios 6, onde está a descrição da armadura de Deus. procurar na Bíblia, em Efésios 6, onde está a descrição da armadura de Deus. 

Sabem por que a Bíblia diz que a pessoa salva por Jesus deve usar o capacete daSabem por que a Bíblia diz que a pessoa salva por Jesus deve usar o capacete da

salvação? A resposta está no versículo 13, “salvação? A resposta está no versículo 13, “para resistir quando o inimigo atacarpara resistir quando o inimigo atacar”. ”. 

Você sabe como o inimigo de Deus ataca sua mente?Você sabe como o inimigo de Deus ataca sua mente?

Para atacar os soldados de Jesus, o inimigo, o diabo, usa as “Para atacar os soldados de Jesus, o inimigo, o diabo, usa as “portas de entradaportas de entrada””

para a mente, que não são portas de verdade, mas que são os órgãos dos sentidos. para a mente, que não são portas de verdade, mas que são os órgãos dos sentidos. 

É importante vigiar essas portas de entrada do cérebro. Tenha cuidado com o que vocêÉ importante vigiar essas portas de entrada do cérebro. Tenha cuidado com o que você

ouve, como palavrões, piadas feias, certas músicas; com o que vê em revistas, filmes eouve, como palavrões, piadas feias, certas músicas; com o que vê em revistas, filmes e

novelas; com o que cheira e bebe, como cigarro, bebida, ou quando suas mãos fazemnovelas; com o que cheira e bebe, como cigarro, bebida, ou quando suas mãos fazem

gestos feios, pegam o que não lhe pertence... gestos feios, pegam o que não lhe pertence... 

Você  que  já  tem  Jesus  como  Salvador  use  sempre  o  capacete  da  salvação.Você  que  já  tem  Jesus  como  Salvador  use  sempre  o  capacete  da  salvação.

Quando o inimigo colocar dúvidas sobre o que Jesus fez por você, ou se você realmenteQuando o inimigo colocar dúvidas sobre o que Jesus fez por você, ou se você realmente

está salvo, confie em Jesus e nas Suas promessas escritas na Bíblia. Acredite que Eleestá salvo, confie em Jesus e nas Suas promessas escritas na Bíblia. Acredite que Ele

está sempre com você, para protegê-lo dos perigos, livrá-lo de pecar e de querer fazer oestá sempre com você, para protegê-lo dos perigos, livrá-lo de pecar e de querer fazer o

que é errado e mau. Peça a Jesus que o ensine a vigiar as portas de entrada da suaque é errado e mau. Peça a Jesus que o ensine a vigiar as portas de entrada da sua

mente, porque tudo o que você pensa, fala e faz de certo ou de errado está guardadomente, porque tudo o que você pensa, fala e faz de certo ou de errado está guardado

nela. nela. 

Confira agora a sua mente e, se achar algum pecado guardado, confesse e peça aConfira agora a sua mente e, se achar algum pecado guardado, confesse e peça a

Jesus que a limpe, e “delete”,  ou jogue fora,  qualquer pensamento feio e errado queJesus que a limpe, e “delete”,  ou jogue fora,  qualquer pensamento feio e errado que

encontrar.  Peça  também  que  Ele  encha  a  sua  mente  com  pensamentos  bons,encontrar.  Peça  também  que  Ele  encha  a  sua  mente  com  pensamentos  bons,

verdadeiros, justos, puros, agradáveis e honestos (Fp 4.8). Pense sempre o que é bom everdadeiros, justos, puros, agradáveis e honestos (Fp 4.8). Pense sempre o que é bom e

certo, e assim agradará a Deus. certo, e assim agradará a Deus. 

Mensagem:Mensagem:  

A armadura de Deus é muito importante para o cristão vencer a batalha contra oA armadura de Deus é muito importante para o cristão vencer a batalha contra o

diabo.  Você se lembra quantas peças nós já conhecemos? Foram cinco.  Vamos falardiabo.  Você se lembra quantas peças nós já conhecemos? Foram cinco.  Vamos falar

juntos o nome de todas elas e para quê servem? juntos o nome de todas elas e para quê servem? 

As  pessoas  que  as  usaram foram vencedoras.  Na mensagem de  hoje,  vamosAs pessoas  que  as  usaram foram vencedoras.  Na mensagem de  hoje,  vamos

conhecer  um homem que  não  usava  o  capacete  da  salvação,  mas quando  teve umconhecer  um homem que  não  usava  o  capacete  da  salvação,  mas quando  teve um

encontro com Jesus, sua vida mudou completamente, e o capacete da salvação passou aencontro com Jesus, sua vida mudou completamente, e o capacete da salvação passou a

fazer parte da vida dele. Alguém poderia me dizer o nome desse homem?fazer parte da vida dele. Alguém poderia me dizer o nome desse homem?

O  nome  dele  era  Saulo,  mas  também podia  ser  chamado  de  Paulo.  PrestemO  nome  dele  era  Saulo,  mas  também podia  ser  chamado  de  Paulo.  Prestem

bastante atenção nesta história e vejam como ele foi salvo e transformado por Jesus. bastante atenção nesta história e vejam como ele foi salvo e transformado por Jesus. 

I - Saulo — inimigo dos cristãos I - Saulo — inimigo dos cristãos 

Saulo travava uma guerra contra aqueles que seguiam a Jesus. Ele não queria queSaulo travava uma guerra contra aqueles que seguiam a Jesus. Ele não queria que

ninguém  acreditasse  que  Jesus  morreu  e  ressuscitou  para  ser  o  Salvador.  Sauloninguém  acreditasse  que  Jesus  morreu  e  ressuscitou  para  ser  o  Salvador.  Saulo

perseguia os que acreditavam em Jesus, maltratando, castigando de maneira cruel. Eleperseguia os que acreditavam em Jesus, maltratando, castigando de maneira cruel. Ele

fez  tanta  maldade  aos  cristãos  que  muitos  tiveram  que  mudar  para  outras  cidades,fez  tanta  maldade  aos  cristãos  que  muitos  tiveram  que  mudar  para  outras  cidades,

fugindo da sua perseguição. fugindo da sua perseguição. 

Vocês sabem dizer por que Saulo era inimigo dos cristãos? Saulo conhecia muito oVocês sabem dizer por que Saulo era inimigo dos cristãos? Saulo conhecia muito o

Antigo Testamento, pois  o seu professor  foi  Gamaliel,  o mestre mais famoso daqueleAntigo Testamento, pois  o seu professor  foi  Gamaliel,  o mestre mais famoso daquele

tempo. Mas Saulo não cria que Jesus é o Filho de Deus. Ele pensava que agradava atempo. Mas Saulo não cria que Jesus é o Filho de Deus. Ele pensava que agradava a



Deus  porque  cumpria  todos  os  mandamentos  do  Antigo  Testamento.  Mas  estavaDeus  porque  cumpria  todos  os  mandamentos  do  Antigo  Testamento.  Mas  estava

enganado: era pecador e estava separado de Deus. A Bíblia, em Romanos 3.23, diz:enganado: era pecador e estava separado de Deus. A Bíblia, em Romanos 3.23, diz:  “pois “pois

todos pecaram e carecem da glória de Deus”todos pecaram e carecem da glória de Deus”. . 

Você pode estar fazendo muitas coisas que agradam a Deus, mas se aindaVocê pode estar fazendo muitas coisas que agradam a Deus, mas se ainda

não aceitou a Jesus em seu coração, nada que fizer terá valor diante de Deus.não aceitou a Jesus em seu coração, nada que fizer terá valor diante de Deus.   

Não satisfeito com o sofrimento que havia causado aos cristãos em Jerusalém,Não satisfeito com o sofrimento que havia causado aos cristãos em Jerusalém,

Saulo foi até o chefe dos sacerdotes que era o sumo sacerdote, e disse-lhe: Se o senhorSaulo foi até o chefe dos sacerdotes que era o sumo sacerdote, e disse-lhe: Se o senhor

me der permissão, com uma carta sua, eu poderei viajar por Damasco procurando osme der permissão, com uma carta sua, eu poderei viajar por Damasco procurando os

seguidores de Jesus e trazê-los de volta a Jerusalém. seguidores de Jesus e trazê-los de volta a Jerusalém. 

Ele queria jogar homens e mulheres na prisão. O sumo sacerdote autorizou. Então,Ele queria jogar homens e mulheres na prisão. O sumo sacerdote autorizou. Então,

Saulo e sua guarda foram em direção à grande cidade de Damasco. Mas no caminho eleSaulo e sua guarda foram em direção à grande cidade de Damasco. Mas no caminho ele

teve uma grande surpresa! teve uma grande surpresa! 

II — Saulo — coração transformado II — Saulo — coração transformado 

Quando estavam bem próximo a Damasco,  de  repente,  uma luz  vinda do céuQuando estavam bem próximo a Damasco,  de  repente,  uma luz  vinda do céu

brilhou ao redor de Saulo. Ele caiu por terra. Não conseguia enxergar nada. A luz forte obrilhou ao redor de Saulo. Ele caiu por terra. Não conseguia enxergar nada. A luz forte o

havia  cegado!  Ele  ouviu  uma  voz  que  dizia:  havia  cegado!  Ele  ouviu  uma  voz  que  dizia:  "...  Saulo,  Saulo,  por  que  você  me"...  Saulo,  Saulo,  por  que  você  me

persegue?".  Saulo,  então,  perguntou:  “Quem é  o  Senhor?”.  E  ouviu:  “Eu  sou  Jesus,persegue?".  Saulo,  então,  perguntou:  “Quem é  o  Senhor?”.  E  ouviu:  “Eu  sou  Jesus,

aquele que você persegue” aquele que você persegue” (At 9.4-5). (At 9.4-5). 

Sabem, crianças,  quando perseguia  os cristãos,  ele  estava perseguindo Jesus,Sabem, crianças,  quando perseguia  os cristãos,  ele  estava perseguindo Jesus,

também! Deus conhecia o coração de Saulo e sabia que precisava ser mudado. O Senhortambém! Deus conhecia o coração de Saulo e sabia que precisava ser mudado. O Senhor

Jesus  queria  que  Saulo  acreditasse  que  Ele  veio  ao  mundo  para  salvar  a  todos  osJesus  queria  que  Saulo  acreditasse  que  Ele  veio  ao  mundo  para  salvar  a  todos  os

pecadores, que ressuscitou e um dia voltará para buscar os salvos, e levá-los ao céu. pecadores, que ressuscitou e um dia voltará para buscar os salvos, e levá-los ao céu. 

Será que Saulo acreditou em Jesus?Será que Saulo acreditou em Jesus?

 Então, o Senhor Jesus mandou que se levantasse e fosse até Damasco, e falou Então, o Senhor Jesus mandou que se levantasse e fosse até Damasco, e falou

que lá alguém diria o que devia fazer.  Seus companheiros de viagem ficaram mudos,que lá alguém diria o que devia fazer.  Seus companheiros de viagem ficaram mudos,

ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo, no entanto, entendeu que era Jesus queouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo, no entanto, entendeu que era Jesus que

falava com ele. Saulo se levantou, abriu os olhos, mas não conseguia ver nada, porém,falava com ele. Saulo se levantou, abriu os olhos, mas não conseguia ver nada, porém,

obedeceu à ordem de Jesus. Seus companheiros o pegaram pela mão e o levaram aobedeceu à ordem de Jesus. Seus companheiros o pegaram pela mão e o levaram a

Damasco. Lá, por três dias, ele não comeu nem bebeu. Damasco. Lá, por três dias, ele não comeu nem bebeu. 

Deus  mandou  um  discípulo  chamado  Ananias  ir  à  casa  onde  Saulo  estava.Deus  mandou  um  discípulo  chamado  Ananias  ir  à  casa  onde  Saulo  estava.

Chegando lá, Ananias pôs as mãos sobre ele, orou e caíram escamas de seus olhos.Chegando lá, Ananias pôs as mãos sobre ele, orou e caíram escamas de seus olhos.

Saulo começou a enxergar outra vez, levantou-se e foi batizado. Saulo começou a enxergar outra vez, levantou-se e foi batizado. 

Agora tinha um coração transformado, pois cria em Jesus. Ele se tornou soldadoAgora tinha um coração transformado, pois cria em Jesus. Ele se tornou soldado

de Jesus, e passou a usar o capacete da salvação. de Jesus, e passou a usar o capacete da salvação. 

Se algum de vocês não tem o coração transformado por Jesus, é só aceitá-LoSe algum de vocês não tem o coração transformado por Jesus, é só aceitá-Lo

como Salvador de seus pecados. como Salvador de seus pecados. Vamos ler João 3.16.Vamos ler João 3.16.

Seu coração será transformado como o de Paulo, também passará a fazer parte doSeu coração será transformado como o de Paulo, também passará a fazer parte do

exército de Deus, tendo o capacete da salvação. exército de Deus, tendo o capacete da salvação. 

III — Paulo — amigo dos cristãos III — Paulo — amigo dos cristãos 

Depois  de  seu  batismo,  Saulo  ficou  em  Damasco  por  alguns  dias  com  osDepois  de  seu  batismo,  Saulo  ficou  em  Damasco  por  alguns  dias  com  os

discípulos. Todos ficaram admirados quando o ouviram pregar que Jesus é o Filho dediscípulos. Todos ficaram admirados quando o ouviram pregar que Jesus é o Filho de

Deus, pois Saulo era conhecido como aquele que perseguia os seguidores de Jesus. Deus, pois Saulo era conhecido como aquele que perseguia os seguidores de Jesus. 



Mas agora era amigo daqueles que antes perseguia. Algum tempo depois, Saulo ficouMas agora era amigo daqueles que antes perseguia. Algum tempo depois, Saulo ficou

mais conhecido como Paulo. Ele ia de cidade em cidade falando de Jesus, por isso sofreumais conhecido como Paulo. Ele ia de cidade em cidade falando de Jesus, por isso sofreu

muita perseguição. muita perseguição. 

Certa vez, Paulo e seu amigo Silas estavam pregando sobre Jesus na cidade deCerta vez, Paulo e seu amigo Silas estavam pregando sobre Jesus na cidade de

Filipos quando os líderes religiosos mandaram uma multidão os atacar. O povo feriu PauloFilipos quando os líderes religiosos mandaram uma multidão os atacar. O povo feriu Paulo

e Silas e depois os mandou para a prisão, onde guardas os prenderam com correntes. e Silas e depois os mandou para a prisão, onde guardas os prenderam com correntes. 

Nesse e em outros momentos difíceis por que passou, Paulo não duvidou do amorNesse e em outros momentos difíceis por que passou, Paulo não duvidou do amor

de Deus e de sua salvação. Ele poderia ter pensado que Deus os havia abandonado porde Deus e de sua salvação. Ele poderia ter pensado que Deus os havia abandonado por

ter deixado aquelas pessoas os maltratar. ter deixado aquelas pessoas os maltratar. 

O que vocês acham que Paulo e Silas fizeram ali na prisão? Ficaram cantando,O que vocês acham que Paulo e Silas fizeram ali na prisão? Ficaram cantando,

porque sabiam que Jesus tem um cuidado especial com as pessoas que são maltratadasporque sabiam que Jesus tem um cuidado especial com as pessoas que são maltratadas

por acreditarem Nele! Paulo e Silas demonstraram que usavam o capacete da salvação,por acreditarem Nele! Paulo e Silas demonstraram que usavam o capacete da salvação,

pois a mente deles estava protegida.pois a mente deles estava protegida.

 Todos na prisão podiam ouvir o que eles cantavam. Jesus esteve com Paulo em Todos na prisão podiam ouvir o que eles cantavam. Jesus esteve com Paulo em

todos os momentos de sua vida e ele não duvidou disso, sendo um soldado vencedor portodos os momentos de sua vida e ele não duvidou disso, sendo um soldado vencedor por

usar o capacete da salvação. usar o capacete da salvação. 

Saiba que,  quando você passar  por  momentos difíceis:  ficar  doente,  o pai  ou a mãeSaiba que,  quando você passar  por  momentos difíceis:  ficar  doente,  o pai  ou a mãe

estiver desempregado, ou brigando, alguém querido falecer, deve se lembrar que Jesusestiver desempregado, ou brigando, alguém querido falecer, deve se lembrar que Jesus

prometeu estar conosco sempre. Jesus disse: prometeu estar conosco sempre. Jesus disse: "... eu estou com vocês todos os dias, até o"... eu estou com vocês todos os dias, até o

fim dos tempos" (Mt 28.20). fim dos tempos" (Mt 28.20). 

EDIFICAÇÃO: EDIFICAÇÃO: 

Na batalha que temos contra os ataques do diabo, uma das coisas que este tentaráNa batalha que temos contra os ataques do diabo, uma das coisas que este tentará

fazer  é  colocar  dúvida  em  nossa  mente,  dizendo  que  nossos  pecados  não  foramfazer  é  colocar  dúvida  em  nossa  mente,  dizendo  que  nossos  pecados  não  foram

perdoados por Jesus, que Ele não ressuscitou nem voltará novamente, e também outrosperdoados por Jesus, que Ele não ressuscitou nem voltará novamente, e também outros

pensamentos errados. Por isso, procure pensar nas promessas de Deus que falam dapensamentos errados. Por isso, procure pensar nas promessas de Deus que falam da

salvação. Tenha também cuidado com o que você assiste na televisão, com o que lê esalvação. Tenha também cuidado com o que você assiste na televisão, com o que lê e

com o que pensa. Vamos ler o que está escrito em Filipenses 4.8.com o que pensa. Vamos ler o que está escrito em Filipenses 4.8.

Assim, poderá vencer o diabo. Assim, poderá vencer o diabo. 

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  docom  o  soldado  que  pintaram  no  culto  anterior.  Entregue-lhes  também  a  cópia  do

capacete, para que pintem, recortem, colem no local correto e escrevam o nome da peçacapacete, para 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. ao lado dela. As crianças não deverão levar o soldado para casa. 


