
O ESCUDO DA FÉO ESCUDO DA FÉ

Base bíblicaBase bíblica:  Gênesis cap.12,22; Provérbios 30.5; Isaías 7.14; 53.6; Miqueias 5.2; Atos:  Gênesis cap.12,22; Provérbios 30.5; Isaías 7.14; 53.6; Miqueias 5.2; Atos

7.2; Efésios 6.11,16; Hebreus 11.1-3,8-12 7.2; Efésios 6.11,16; Hebreus 11.1-3,8-12 

Objetivo:Objetivo: A criança aprenderá que deverá usar o escudo da fé para vencer as tentações A criança aprenderá que deverá usar o escudo da fé para vencer as tentações

e as provações. e as provações. 

Conhecendo melhor o assunto:  “Conhecendo melhor o assunto:  “Embraçando sempre o escudo da fé, com o qualEmbraçando sempre o escudo da fé, com o qual

podereis apagar todos os dardos inflamados do Maligno.”podereis apagar todos os dardos inflamados do Maligno.” (Ef 6.16)  (Ef 6.16) 

A quarta peça da armadura do soldado romano era o escudo, que nunca deveriaA quarta peça da armadura do soldado romano era o escudo, que nunca deveria

ser abandonado. Era usado para dar proteção contra as flechas ou pedras; o escudoser abandonado. Era usado para dar proteção contra as flechas ou pedras; o escudo

protegia  perfeitamente  o  guerreiro  que  tivesse  o  cuidado  de  colocá-lo  entre  ele  e  oprotegia  perfeitamente  o  guerreiro  que  tivesse  o  cuidado  de  colocá-lo  entre  ele  e  o

inimigo. Os soldados necessitavam geralmente de escudos grandes e à prova de fogo,inimigo. Os soldados necessitavam geralmente de escudos grandes e à prova de fogo,

pois os dardos lançados contra eles eram mergulhados em piches e acesos com fogo. Napois os dardos lançados contra eles eram mergulhados em piches e acesos com fogo. Na

batalha espiritual, o soldado cristão deve usar o batalha espiritual, o soldado cristão deve usar o Escudo da FéEscudo da Fé, que em momento algum, que em momento algum

deve ser deixado de lado, e em toda circunstância precisa ser embraçado (Ef 6.16). deve ser deixado de lado, e em toda circunstância precisa ser embraçado (Ef 6.16). 

O  diabo,  a  todo  instante,  lança  perigosíssimos  “dardos  inflamados”  contra  osO  diabo,  a  todo  instante,  lança  perigosíssimos  “dardos  inflamados”  contra  os

soldados  cristãos,  mas  com o uso do  escudo  da  fé  “todos os  dardos  inflamados  dosoldados  cristãos,  mas  com o uso do  escudo  da  fé  “todos os  dardos  inflamados  do

Maligno” podem ser apagados. Maligno” podem ser apagados. 

Em Hebreus 11, aprendemos que os homens e as mulheres de Deus venceram aEm Hebreus 11, aprendemos que os homens e as mulheres de Deus venceram a

batalha espiritual pela fé, confiaram em Deus. São os heróis de Deus: Abel seguiu asbatalha espiritual pela fé, confiaram em Deus. São os heróis de Deus: Abel seguiu as

ordens de Deus; Enoque conversava diariamente com o Senhor e ouvia o que Ele falava;ordens de Deus; Enoque conversava diariamente com o Senhor e ouvia o que Ele falava;

Noé  creu  que  Deus  julgaria  o  mundo  e  O  obedeceu,  construindo  uma  arca;  AbraãoNoé creu  que  Deus  julgaria  o  mundo  e  O  obedeceu,  construindo  uma  arca;  Abraão

buscou a Deus em primeiro lugar a ponto de, pela fé, oferecer seu único filho, na certezabuscou a Deus em primeiro lugar a ponto de, pela fé, oferecer seu único filho, na certeza

que Deus tinha o melhor; e outros heróis de Deus “fecharam a boca de leões”, suportaramque Deus tinha o melhor; e outros heróis de Deus “fecharam a boca de leões”, suportaram

maus tratos como: tortura, açoites, escárnios, apedrejamentos, algemas, prisões, mortemaus tratos como: tortura, açoites, escárnios, apedrejamentos, algemas, prisões, morte

ao fio da espada. ao fio da espada. 

O autor da carta aos Hebreus mostra claramente, na história do povo de Israel,O autor da carta aos Hebreus mostra claramente, na história do povo de Israel,

homens e mulheres que apagaram os dardos usando o escudo da fé.  E também, nahomens e mulheres que apagaram os dardos usando o escudo da fé.  E também, na

história da igreja, os cristãos fiéis usaram a mesma peça para apagar todos os dardoshistória da igreja, os cristãos fiéis usaram a mesma peça para apagar todos os dardos

lançados pelo inimigo. Com confiança e perseverança venceram a batalha espiritual! "...lançados pelo inimigo. Com confiança e perseverança venceram a batalha espiritual! "...

Sem fé é impossível agradar a Deus..." (Hb 11.6). Sem fé é impossível agradar a Deus..." (Hb 11.6). 

Os dardos inflamados do Maligno têm como objetivo a destruição da fé. São as mentirasOs dardos inflamados do Maligno têm como objetivo a destruição da fé. São as mentiras

que ele usa procurando desviar a sua confiança em Deus. Ele irá atacá-lo colocandoque ele usa procurando desviar a sua confiança em Deus. Ele irá atacá-lo colocando

dúvida no que você crê, no que ensina e também na forma como vive. Por isso, use seudúvida no que você crê, no que ensina e também na forma como vive. Por isso, use seu

escudo da fé para anular toda investida de Satanás. Não tema, pois Deus é com você! escudo da fé para anular toda investida de Satanás. Não tema, pois Deus é com você! 

Leitura da Bíblia:Leitura da Bíblia: Efésios 6.11,16; Provérbios 30.5 Efésios 6.11,16; Provérbios 30.5

Os  soldados  antigos  tinham na  armadura  uma  peça  chamada  escudo  que  osOs  soldados  antigos  tinham na  armadura  uma  peça  chamada  escudo  que  os

ajudava a se proteger. Existiam dois tipos de escudo: um era pequeno, redondo e ofereciaajudava a se proteger. Existiam dois tipos de escudo: um era pequeno, redondo e oferecia

pouca  proteção  para  quem o usava.  O outro  era  bem maior,  de  forma retangular,  epouca  proteção  para  quem o usava.  O outro  era  bem maior,  de  forma retangular,  e

protegia todo o corpo do soldado. O escudo era feito de madeira, coberto com tecido deprotegia todo o corpo do soldado. O escudo era feito de madeira, coberto com tecido de



linho, e por cima havia uma camada de couro. Para dar maior proteção, o escudo devialinho, e por cima havia uma camada de couro. Para dar maior proteção, o escudo devia

estar sempre bem molhado com água, porque ele precisava apagar as flechas com fogoestar sempre bem molhado com água, porque ele precisava apagar as flechas com fogo

que o inimigo atirava. que o inimigo atirava. Vamos ler juntos Efésios 6.11,16.Vamos ler juntos Efésios 6.11,16.  

A armadura de Deus também tem um escudo que devemos usar quando sentimosA armadura de Deus também tem um escudo que devemos usar quando sentimos

vontade de fazer uma coisa que não agrada a Deus, como desobedecer à mamãe, falarvontade de fazer uma coisa que não agrada a Deus, como desobedecer à mamãe, falar

palavrão. Isso acontece quando as setas inflamadas do Maligno nos atingem. O inimigopalavrão. Isso acontece quando as setas inflamadas do Maligno nos atingem. O inimigo

pode colocar na sua mente e no seu coração, dúvidas sobre Deus e Seu amor por você,pode colocar na sua mente e no seu coração, dúvidas sobre Deus e Seu amor por você,

sobre  a  salvação  em  Jesus,  o  perdão  dos  pecados,  também  pensamentos  desobre  a  salvação  em  Jesus,  o  perdão  dos  pecados,  também  pensamentos  de

desobediência, de vingança, ou desejo de prejudicar ou falar mal de alguém. Tudo issodesobediência, de vingança, ou desejo de prejudicar ou falar mal de alguém. Tudo isso

chamamos  de  tentações.  Tentação  é  a  vontade  de  fazer  uma  coisa  errada,  quandochamamos  de  tentações.  Tentação  é  a  vontade  de  fazer  uma  coisa  errada,  quando

sabemos que não devemos fazê-la. sabemos que não devemos fazê-la. 

Quando a tentação vem,  é o momento para o “escudo da fé”  entrar  em ação.Quando a tentação vem,  é o momento para o “escudo da fé”  entrar  em ação.

Confie em Deus para tirar  da sua cabeça as ideias más, os pensamentos errados,  aConfie em Deus para tirar  da sua cabeça as ideias más, os pensamentos errados,  a

desconfiança e a vontade de pecar.  Em Provérbios 30.5 está escrito  que Deus "...  édesconfiança e a vontade de pecar.  Em Provérbios 30.5 está escrito  que Deus "...  é

escudo para os que nele confiam". A partir de agora, use, o tempo todo, o escudo da féescudo para os que nele confiam". A partir de agora, use, o tempo todo, o escudo da fé

para protegê-lo de todas as tentações. para protegê-lo de todas as tentações. 

Mensagem:Mensagem:  

  Hoje, na Leitura da Bíblia, você aprendeu que o soldado cristão deve usar o escudoHoje, na Leitura da Bíblia, você aprendeu que o soldado cristão deve usar o escudo

da fé.  Então,  pode me dizer  o  que quer  dizer  fé?  "Fé"  significa confiança total,  crer.da  fé.  Então,  pode me dizer  o  que quer  dizer  fé?  "Fé"  significa confiança total,  crer.

Alguma vez seu pai, ou sua mãe, ou o professor de escola bíblica, ou mesmo o dirigenteAlguma vez seu pai, ou sua mãe, ou o professor de escola bíblica, ou mesmo o dirigente

do culto infantil falaram que você deve ter fé em Deus? O que eles querem dizer é que emdo culto infantil falaram que você deve ter fé em Deus? O que eles querem dizer é que em

todo momento de sua vida você deve confiar em Deus: na Sua bondade, em Seu poder,todo momento de sua vida você deve confiar em Deus: na Sua bondade, em Seu poder,

na Sua fidelidade e amor, em Suas promessas e em Suas ordens. Deus, em Sua palavra,na Sua fidelidade e amor, em Suas promessas e em Suas ordens. Deus, em Sua palavra,

deixou  o  exemplo  de  um homem chamado  Abraão.  Quando  estudamos  a  vida  dele,deixou  o  exemplo  de  um homem chamado  Abraão.  Quando  estudamos  a  vida  dele,

aprendemos muitas coisas que nos ajudarão a ter fé também. Vamos, então, ver comoaprendemos muitas coisas que nos ajudarão a ter fé também. Vamos, então, ver como

Abraão usou o escudo da fé? Abraão usou o escudo da fé? 

 Prestem bastante atenção, pois será importante para vocês aprender como usar o Prestem bastante atenção, pois será importante para vocês aprender como usar o

escudo da fé, para que vençam a batalha contra o diabo! escudo da fé, para que vençam a batalha contra o diabo! 

I — Abraão tinha fé I — Abraão tinha fé 

Vocês sabem de que família Abraão era descendente? Vocês sabem de que família Abraão era descendente? 

Ele era descendente da família de Sem, um dos filhos de Noé. Abraão morava numaEle era descendente da família de Sem, um dos filhos de Noé. Abraão morava numa

cidade chamada Ur dos Caldeus  e com seu pai foi para Harã (MOSTRE O MAPA) cidade chamada Ur dos Caldeus  e com seu pai foi para Harã (MOSTRE O MAPA) 

Certo dia, Deus disse a Abraão: "... Saia da sua terra e do meio dos seus parentesCerto dia, Deus disse a Abraão: "... Saia da sua terra e do meio dos seus parentes

e vá para uma terra que eu lhe mostrarei" (At 7.3 NTLH).e vá para uma terra que eu lhe mostrarei" (At 7.3 NTLH).

 Deus fez algumas promessas a Abraão,  dizendo:   Deus fez algumas promessas a Abraão,  dizendo:  “Os seus descendentes vão“Os seus descendentes vão

formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será umaformar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma

bênção para os outros... E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo”.bênção para os outros... E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo”.

Gênesis 12.2-3 Gênesis 12.2-3 

Só que Deus não falou onde ficava essa terra.  Vocês acham que Abraão ficouSó que Deus não falou onde ficava essa terra.  Vocês acham que Abraão ficou

discutindo com Deus e perguntando onde era o lugar?  Não! Abraão obedeceu à ordemdiscutindo com Deus e perguntando onde era o lugar?  Não! Abraão obedeceu à ordem

de Deus e partiu mostrando que usava o "escudo da fé".de Deus e partiu mostrando que usava o "escudo da fé".



Com  certeza,  os  parentes  de  Abraão  ficaram  admirados  com  a  atitude  dele!  TalvezCom  certeza,  os  parentes  de  Abraão  ficaram  admirados  com  a  atitude  dele!  Talvez

tivessem se perguntado como ele podia confiar tanto em Deus. tivessem se perguntado como ele podia confiar tanto em Deus. 

A esposa de Abraão, o sobrinho Ló também foram com ele nessa incrível e longaA esposa de Abraão, o sobrinho Ló também foram com ele nessa incrível e longa

jornada em busca da terra prometida por Deus. Abraão levou também todos os bens quejornada em busca da terra prometida por Deus. Abraão levou também todos os bens que

havia adquirido.  havia adquirido.  “Abrão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo,“Abrão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo,

onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo os cananeus viviam nessa região.onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo os cananeus viviam nessa região.

Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: Eu vou dar esta terra aos seus descendentes.Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: Eu vou dar esta terra aos seus descendentes.

Naquele  lugar  Abrão  construiu  um  altar  a  Deus,  o  Senhor,  pois  ali  o  Senhor  haviaNaquele  lugar  Abrão  construiu  um  altar  a  Deus,  o  Senhor,  pois  ali  o  Senhor  havia

aparecido a ele”aparecido a ele” (Gn 12.6-7). Mais uma vez Abraão ficou muito feliz e viu que valia a pena (Gn 12.6-7). Mais uma vez Abraão ficou muito feliz e viu que valia a pena

confiar em Deus. confiar em Deus. 

A última promessa que Deus fez a Abraão naquele dia foi: “A última promessa que Deus fez a Abraão naquele dia foi: “Em ti serão benditasEm ti serão benditas

todas as famílias da terra” todas as famílias da terra” Gênesis 12.2-3 

Será que você e eu estamos incluídos nessa promessa? É claro que estamos! Ah!Será que você e eu estamos incluídos nessa promessa? É claro que estamos! Ah!

ComComo  fomos  abençoados!  Depois  que  Adão  e  Eva  pecaram,  Deus  prometeu  queo  fomos  abençoados!  Depois  que  Adão  e  Eva  pecaram,  Deus  prometeu  que

mandaria um Salvador para novamente aproximar as pessoas Dele. mandaria um Salvador para novamente aproximar as pessoas Dele. 

No Antigo Testamento há muitos textos que falam dessa promessa (Is 7.14; 53.6;No Antigo Testamento há muitos textos que falam dessa promessa (Is 7.14; 53.6;

Mq  5.2).  Quando  estudamos  a  vida  de  Maria  e  José,  descobrimos  que  eles  eramMq  5.2).  Quando  estudamos  a  vida  de  Maria  e  José,  descobrimos  que  eles  eram

descendentes de Abraão. De Maria nasceu Jesus. E você e eu fomos abençoados pordescendentes de Abraão. De Maria nasceu Jesus. E você e eu fomos abençoados por

meio  de  Jesus.  Recebemos  perdão  dos  nossos  pecados,  lar  no  céu,  vida  eterna,  ameio  de  Jesus.  Recebemos  perdão  dos  nossos  pecados,  lar  no  céu,  vida  eterna,  a

presença do Espírito Santo com a gente por meio de Jesus. Era isso que Deus queriapresença do Espírito Santo com a gente por meio de Jesus. Era isso que Deus queria

dizer quando falou que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de Abraão,dizer quando falou que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de Abraão,

que obedeceu. que obedeceu. 

E você? Tem obedecido às ordens de Deus que estão na Bíblia, e confiado nasE você? Tem obedecido às ordens de Deus que estão na Bíblia, e confiado nas

promessas de Deus, como fez Abraão?promessas de Deus, como fez Abraão?  “A fé é a certeza de que vamos receber as coisas “A fé é a certeza de que vamos receber as coisas

que esperamos...”que esperamos...” (Hb 11.1). Use o escudo da fé, confiando nas promessas de Deus que (Hb 11.1). Use o escudo da fé, confiando nas promessas de Deus que

temos em Sua Palavra. temos em Sua Palavra. 

II — Abraão foi provado II — Abraão foi provado 

Abraão e Sara não tinham filhos. Mas Deus prometeu dar-lhes um filho. PassadoAbraão e Sara não tinham filhos. Mas Deus prometeu dar-lhes um filho. Passado

algum tempo algum tempo “De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou“De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou

grávida e, na velhice de Abraão, lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deusgrávida e, na velhice de Abraão, lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus

havia marcado, e Abraão pôs nele o nome de Isaque.”havia marcado, e Abraão pôs nele o nome de Isaque.” (Gn 21.1-3)  (Gn 21.1-3) 

Isaque cresceu e se tornou um menino forte, e com certeza seus pais estavamIsaque cresceu e se tornou um menino forte, e com certeza seus pais estavam

muito felizes. Ah! Só que algo aconteceu! Sabem o que foi?  Deus colocou Abraão numamuito felizes. Ah! Só que algo aconteceu! Sabem o que foi?  Deus colocou Abraão numa

prova muito difícil!  Vocês podem dizer o que Deus pediu? Deus disse:  prova muito difícil!  Vocês podem dizer o que Deus pediu? Deus disse:  “Pegue agora“Pegue agora

Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá.Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá.

Ali,  na montanha que eu lhe mostrar,  queime o seu filho como sacrifícioAli,  na montanha que eu lhe mostrar,  queime o seu filho como sacrifício ”  (Gn 22.2).  ”  (Gn 22.2).  

Abraão deve ter ficado muito triste, pois Isaque era seu único filho com Sara! SeráAbraão deve ter ficado muito triste, pois Isaque era seu único filho com Sara! Será

que Abraão teve coragem para ir à terra de Moriá e sacrificar seu filho?que Abraão teve coragem para ir à terra de Moriá e sacrificar seu filho?

Sim!  Ele  obedeceu  a  Deus,  levantou-se  de  madrugada,  chamou  dois  empregados  eSim!  Ele  obedeceu  a  Deus,  levantou-se  de  madrugada,  chamou  dois  empregados  e

também Isaque, preparou o seu jumento e cortou umas lenhas para o sacrifício. Isaquetambém Isaque, preparou o seu jumento e cortou umas lenhas para o sacrifício. Isaque

deve ter ficado muito confuso, sem entender nada. Eles saíram de casa esperando Deusdeve ter ficado muito confuso, sem entender nada. Eles saíram de casa esperando Deus

mostrar o lugar onde aconteceria o sacrifício. Depois de terem andado três dias, Deusmostrar o lugar onde aconteceria o sacrifício. Depois de terem andado três dias, Deus

mostrou o lugar. Então, Abraão ordenou a seus empregados que ficassem esperando,mostrou o lugar. Então, Abraão ordenou a seus empregados que ficassem esperando,



pois ele e Isaque subiriam ao monte e, depois de adorarem a Deus, voltariam. O pai depois ele e Isaque subiriam ao monte e, depois de adorarem a Deus, voltariam. O pai de

Isaque pegou o material de que precisaria e foram. Isaque pegou o material de que precisaria e foram. 

No caminho, Isaque estranhou muito e disse: — Pai! Abraão respondeu: — O queNo caminho, Isaque estranhou muito e disse: — Pai! Abraão respondeu: — O que

foi,  meu filho? Isaque perguntou:  — Nós temos a  lenha e o  fogo,  mas onde está  ofoi,  meu filho? Isaque perguntou:  — Nós temos a  lenha e o  fogo,  mas onde está  o

cordeiro para o sacrifício? Abraão respondeu: — Deus dará o que for preciso; Ele vaicordeiro para o sacrifício? Abraão respondeu: — Deus dará o que for preciso; Ele vai

arranjar um cordeiro para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. arranjar um cordeiro para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. 

Abraão confiava em Deus e tinha certeza de que Deus faria alguma coisa. QuandoAbraão confiava em Deus e tinha certeza de que Deus faria alguma coisa. Quando

eles chegaram ao lugar exato que Deus havia mandado,  Abraão fez o altar,  amarroueles chegaram ao lugar exato que Deus havia mandado,  Abraão fez o altar,  amarrou

Isaque e quando estava para sacrificar seu filho, ouviu uma voz: — Abraão! Abraão! NãoIsaque e quando estava para sacrificar seu filho, ouviu uma voz: — Abraão! Abraão! Não

faça nada com Isaque! Sei que você realmente confia em mim a ponto de até mesmo nãofaça nada com Isaque! Sei que você realmente confia em mim a ponto de até mesmo não

negar seu único filho! Quando Abraão ergueu os olhos, viu que Deus havia providenciadonegar seu único filho! Quando Abraão ergueu os olhos, viu que Deus havia providenciado

um cordeiro que estava preso numa pequena árvore. Abraão usou o escudo da fé, pois aum cordeiro que estava preso numa pequena árvore. Abraão usou o escudo da fé, pois a

todo o momento confiou em Deus. todo o momento confiou em Deus. 

EDIFICAÇÃO: EDIFICAÇÃO: 

Nessas duas situações difíceis da vida de Abraão, ele conseguiu vencer, usando oNessas duas situações difíceis da vida de Abraão, ele conseguiu vencer, usando o

escudo da fé. Eu e você também passamos por momentos difíceis. E nessas horas que oescudo da fé. Eu e você também passamos por momentos difíceis. E nessas horas que o

inimigo aproveita para lançar dúvidas em nossa mente, como dardos inflamados. Essesinimigo aproveita para lançar dúvidas em nossa mente, como dardos inflamados. Esses

dardos são as tentações. Ele tenta nos fazer desistir de obedecer a Deus, duvidar dasdardos são as tentações. Ele tenta nos fazer desistir de obedecer a Deus, duvidar das

promessas e do cuidado de Deus. Assim como faz conosco, deve ter feito com Abraão,promessas e do cuidado de Deus. Assim como faz conosco, deve ter feito com Abraão,

jogando dúvidas na mente dele. Quando isso acontecer, faça como Abraão: use o escudojogando dúvidas na mente dele. Quando isso acontecer, faça como Abraão: use o escudo

da fé. da fé. 

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

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. 


