
A COURAÇA DA JUSTIÇAA COURAÇA DA JUSTIÇA

Base bíblica: Já 1.1-2.13; 42.1-17; 2Coríntios 5.21; Efésios 6.11,14 Base bíblica: Já 1.1-2.13; 42.1-17; 2Coríntios 5.21; Efésios 6.11,14 

Objetivo: A criança entenderá que usando a couraça da justiça poderá resistir  aObjetivo: A criança entenderá que usando a couraça da justiça poderá resistir  a

Satanás. Satanás. 

Conhecendo melhor o assunto:  Conhecendo melhor o assunto:  

“.. Vestindo-vos da couraça da justiça" (Ef 6.14). “.. Vestindo-vos da couraça da justiça" (Ef 6.14). 

A couraça do soldado romano cobria a frente e as costas do tórax. Era feita deA couraça do soldado romano cobria a frente e as costas do tórax. Era feita de

couro e metal para que as flechas e espadas não penetrassem e atingissem os órgãoscouro e metal para que as flechas e espadas não penetrassem e atingissem os órgãos

vitais. Nesta parte do corpo humano encontramos um dos mais importantes órgãos:  vitais. Nesta parte do corpo humano encontramos um dos mais importantes órgãos:  oo

coração.coração. E é dele que procedem as nossas intenções, por isso, é necessário protegê-lo E é dele que procedem as nossas intenções, por isso, é necessário protegê-lo

com a couraça da justiça (lTs 5.8). com a couraça da justiça (lTs 5.8). 

Paulo diz que o soldado cristão deve vestir-se da couraça da justiça. Essa “justiça”Paulo diz que o soldado cristão deve vestir-se da couraça da justiça. Essa “justiça”

a que Paulo se refere em Efésios 6.14 pode ser a justificação atribuída por Deus pelaa que Paulo se refere em Efésios 6.14 pode ser a justificação atribuída por Deus pela

graça, por meio da salvação em Jesus Cristo, que recebemos pela fé (Rm 3.22-23) ou agraça, por meio da salvação em Jesus Cristo, que recebemos pela fé (Rm 3.22-23) ou a

prática da vida cristã (Ef 4.1). Justiça essa que nos leva a ter uma boa consciência dianteprática da vida cristã (Ef 4.1). Justiça essa que nos leva a ter uma boa consciência diante

de Deus e das pessoas. A maior luta que temos como salvos é contra o pecado. de Deus e das pessoas. A maior luta que temos como salvos é contra o pecado. 

Enquanto estivermos aqui na terra, essa luta existirá, pois o que Satanás quer éEnquanto estivermos aqui na terra, essa luta existirá, pois o que Satanás quer é

que pequemos. Por isso, a todo instante, enfrentamos ciladas, querendo levar-nos a agirque pequemos. Por isso, a todo instante, enfrentamos ciladas, querendo levar-nos a agir

de maneira contrária à vontade do Senhor. O soldado de Deus, que tem seu coraçãode maneira contrária à vontade do Senhor. O soldado de Deus, que tem seu coração

protegido pela couraça da justiça, nada tem a temer. Como, então, vestir a “couraça daprotegido pela couraça da justiça, nada tem a temer. Como, então, vestir a “couraça da

justiça”? justiça”? 

— Crendo em Jesus Cristo como Salvador (Rm 10.10).— Crendo em Jesus Cristo como Salvador (Rm 10.10).

— Vivendo retamente diante de Deus e dos homens (Fp 4.8).— Vivendo retamente diante de Deus e dos homens (Fp 4.8).

Nos momentos em que Satanás vier lhe acusar dizendo que Deus não lhe ama ouNos momentos em que Satanás vier lhe acusar dizendo que Deus não lhe ama ou

que não lhe perdoou os pecados, você deve se lembrar de usar a couraça da justiça queque não lhe perdoou os pecados, você deve se lembrar de usar a couraça da justiça que

nos é dada por meio da salvação em Jesus Cristo — “Quem intentará acusação contra osnos é dada por meio da salvação em Jesus Cristo — “Quem intentará acusação contra os

eleitos de Deus? E Deus quem os justifica” (Rm 8.33). eleitos de Deus? E Deus quem os justifica” (Rm 8.33). 

Viva de maneira digna do Senhor, tendo coração sincero e cheio de amor, falandoViva de maneira digna do Senhor, tendo coração sincero e cheio de amor, falando

sempre a verdade e sendo obediente em tudo.  Que a bênção de nosso Deus estejasempre a verdade e sendo obediente em tudo.  Que a bênção de nosso Deus esteja

sempre com você! sempre com você! 

Leitura da Bíblia:Leitura da Bíblia: Efésios 6.14; 2Coríntios 5.21  Efésios 6.14; 2Coríntios 5.21 

Vocês se lembram que nós estamos sempre numa batalha diferente contra o diaboVocês se lembram que nós estamos sempre numa batalha diferente contra o diabo

e  seu  exército.  Por  isso  precisamos  usar  a  armadura  de  Deus.  Qual  é  a  parte  dae  seu  exército.  Por  isso  precisamos  usar  a  armadura  de  Deus.  Qual  é  a  parte  da

armadura de Deus que aprendemos no culto anterior? Para conhecermos outra parte daarmadura de Deus que aprendemos no culto anterior? Para conhecermos outra parte da

armadura de Deus, abra a sua Bíblia em Efésios 6.14, e as meninas vão ler. Meninos,armadura de Deus, abra a sua Bíblia em Efésios 6.14, e as meninas vão ler. Meninos,

leiam para nós a segunda parte do versículo 14 de Efésios 6... vestindo-vos da couraçaleiam para nós a segunda parte do versículo 14 de Efésios 6... vestindo-vos da couraça

da justiça". Justiça é fazer tudo o que Deus diz que é certo. da justiça". Justiça é fazer tudo o que Deus diz que é certo. 

Em  Romanos  3.10-11,23  está  escrito  que  todas  as  pessoas  do  mundo  sãoEm  Romanos  3.10-11,23  está  escrito  que  todas  as  pessoas  do  mundo  são

pecadoras, fazem coisas erradas, são culpadas e injustas, e estão separadas de Deus. Epecadoras, fazem coisas erradas, são culpadas e injustas, e estão separadas de Deus. E



agora,  como  podemos  resolver  esse  problema?  Em  2Coríntios  5.21  encontramos  aagora,  como  podemos  resolver  esse  problema?  Em  2Coríntios  5.21  encontramos  a

resposta para o problema de todo mundo. resposta para o problema de todo mundo. 

Para ficar em paz com Deus, Jesus, o perfeito Filho de Deus, que nunca fez nadaPara ficar em paz com Deus, Jesus, o perfeito Filho de Deus, que nunca fez nada

errado, deu a vida Dele na cruz para pagar por nossos pecados. Quando uma pessoaerrado, deu a vida Dele na cruz para pagar por nossos pecados. Quando uma pessoa

pede que Jesus perdoe os seus pecados e crê Nele como Salvador, Jesus vem morarpede que Jesus perdoe os seus pecados e crê Nele como Salvador, Jesus vem morar

nela e a torna justa diante de Deus (Rm 5.1). Isto quer dizer que, quando Deus olha paranela e a torna justa diante de Deus (Rm 5.1). Isto quer dizer que, quando Deus olha para

aquela pessoa, Ele vê a justiça de Jesus que nos limpa de todo pecado. Mas isso nãoaquela pessoa, Ele vê a justiça de Jesus que nos limpa de todo pecado. Mas isso não

quer dizer que você não vai pecar mais. Então, quando isso acontecer, arrependa-se equer dizer que você não vai pecar mais. Então, quando isso acontecer, arrependa-se e

confesse seu pecado a Jesus, e será perdoado. Quando o inimigo, o diabo, quiser nosconfesse seu pecado a Jesus, e será perdoado. Quando o inimigo, o diabo, quiser nos

acusar diante de Deus, estamos com a proteção certa: vestidos com a couraça da justiçaacusar diante de Deus, estamos com a proteção certa: vestidos com a couraça da justiça

que só Jesus pode nos dar. que só Jesus pode nos dar. 

MENSAGEM:MENSAGEM:  

Que peça da armadura você aprendeu hoje? Muito bem! “Couraça”. Qual parte doQue peça da armadura você aprendeu hoje? Muito bem! “Couraça”. Qual parte do

corpo do soldado romano ela protegia? O tórax. Quais são os órgãos importantes quecorpo do soldado romano ela protegia? O tórax. Quais são os órgãos importantes que

ficam no tórax? Coração, os pulmões, o fígado. ficam no tórax? Coração, os pulmões, o fígado. 

 Nós, hoje, vamos conhecer um homem que usou a “couraça da justiça”. Ele era Nós, hoje, vamos conhecer um homem que usou a “couraça da justiça”. Ele era

rico, tinha muitos empregados, rebanho de ovelhas, camelos, bois e jumentos. A famíliarico, tinha muitos empregados, rebanho de ovelhas, camelos, bois e jumentos. A família

dele era grande: sete filhos e três filhas! Era muito abençoado. Vocês sabem quem era?dele era grande: sete filhos e três filhas! Era muito abençoado. Vocês sabem quem era?

Era Jó! Vamos descobrir como Jó usou a “couraça da justiça”.Era Jó! Vamos descobrir como Jó usou a “couraça da justiça”.

  

I — Jó temia a Deus I — Jó temia a Deus 

Jó  era  homem  bom,  obediente  e  confiava  em  Deus.  Ele  tentava  fazer  o  queJó  era  homem  bom,  obediente  e  confiava  em  Deus.  Ele  tentava  fazer  o  que

agradava ao Senhor. Dedicava sua vida a Deus e fugia de tudo o que poderia levá-lo aagradava ao Senhor. Dedicava sua vida a Deus e fugia de tudo o que poderia levá-lo a

pecar. Procurava estar perto de Deus e conhecer a vontade Dele, e cada vez mais Jó sepecar. Procurava estar perto de Deus e conhecer a vontade Dele, e cada vez mais Jó se

tornava justo. O primeiro capítulo do livro de Jó começa assim: “Havia um homem na terratornava justo. O primeiro capítulo do livro de Jó começa assim: “Havia um homem na terra

de Uz, cujo nome era Já, homem íntegro e reto...”. de Uz, cujo nome era Já, homem íntegro e reto...”. 

Você sabe o que significam as palavras íntegro e reto?Você sabe o que significam as palavras íntegro e reto?

Satanás não estava contente com a vida correta de Jó e queria de qualquer jeitoSatanás não estava contente com a vida correta de Jó e queria de qualquer jeito

atrapalhar o relacionamento dele com Deus. Vocês imaginam o que Satanás fez? atrapalhar o relacionamento dele com Deus. Vocês imaginam o que Satanás fez? 

Ah! Ele foi à presença de Deus dizer que Jó servia a Deus só porque havia recebidoAh! Ele foi à presença de Deus dizer que Jó servia a Deus só porque havia recebido

muitas bênçãos; mas, que se Deus tirasse tudo dele, blasfemaria contra Deus (falar malmuitas bênçãos; mas, que se Deus tirasse tudo dele, blasfemaria contra Deus (falar mal

de Deus). de Deus). 

É assim que Satanás faz: acusa os filhos de Deus perante Ele. Satanás estavaÉ assim que Satanás faz: acusa os filhos de Deus perante Ele. Satanás estava

querendo levar Jó a pecar, e da mesma forma quer fazer a gente pecar, também. Porquerendo levar Jó a pecar, e da mesma forma quer fazer a gente pecar, também. Por

isso, devemos sempre vigiar e estar vestidos com a couraça da justiça, para resistir-lhe.isso, devemos sempre vigiar e estar vestidos com a couraça da justiça, para resistir-lhe.

Deus, então, falou para Satanás que poderia fazer um teste com Jó, porém não poderiaDeus, então, falou para Satanás que poderia fazer um teste com Jó, porém não poderia

tocar na vida de Jó. Vamos ver o que aconteceu? tocar na vida de Jó. Vamos ver o que aconteceu? 

II — Jó resistiu ao inimigo II — Jó resistiu ao inimigo 

Sabem, crianças, Satanás, então, testou Jó e fez com que todos os animais doSabem, crianças, Satanás, então, testou Jó e fez com que todos os animais do

rebanho dele fossem roubados ou mortos. Todos os filhos de Jó também morreram. Querebanho dele fossem roubados ou mortos. Todos os filhos de Jó também morreram. Que

terrível não é mesmo? Jó ficou muito triste, mas não culpou Deus em nada, tampoucoterrível não é mesmo? Jó ficou muito triste, mas não culpou Deus em nada, tampouco

falou algo contra Deus. falou algo contra Deus. 



Jó disse: Jó disse: Quando nasci não tinha nada, e agora que cresci novamente nada tenho.Quando nasci não tinha nada, e agora que cresci novamente nada tenho.

O que Deus me deu, Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E assim adorou a Deus.O que Deus me deu, Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E assim adorou a Deus.

Jó 1.20-22.Jó 1.20-22.

Você  deve  estar  pensando:  Ai,  que  medo!  Satanás  tem  poder  para  enviarVocê  deve  estar  pensando:  Ai,  que  medo!  Satanás  tem  poder  para  enviar

provações! Escute: Não precisa ficar com medo! Deus é o Todo Poderoso! provações! Escute: Não precisa ficar com medo! Deus é o Todo Poderoso! 

Vamos ver o que diz 1João 4.4. Deus estava cuidando o tempo todo de Jó. EleVamos ver o que diz 1João 4.4. Deus estava cuidando o tempo todo de Jó. Ele

permitiu que Satanás fizesse o teste com Jó para mostrar que Jó realmente era um servopermitiu que Satanás fizesse o teste com Jó para mostrar que Jó realmente era um servo

justo. justo. 

Da mesma forma, Deus cuida e controla toda a nossa vida quando a entregamos aDa mesma forma, Deus cuida e controla toda a nossa vida quando a entregamos a

Ele. Deus ficou muito alegre com Jó. Porém, Satanás ficou chateado e disse a Deus queEle. Deus ficou muito alegre com Jó. Porém, Satanás ficou chateado e disse a Deus que

Jó resistiu  só  porque não estava doente.  Por  isso,  Deus permitiu  que mais uma vezJó resistiu  só  porque não estava doente.  Por  isso,  Deus permitiu  que mais uma vez

Satanás provasse Jó, colocando uma doença nele. E rapidamente ele ficou com tumoresSatanás provasse Jó, colocando uma doença nele. E rapidamente ele ficou com tumores

pelo corpo, desde a cabeça até os pés. A mulher de Jó disse que todo aquele sofrimentopelo corpo, desde a cabeça até os pés. A mulher de Jó disse que todo aquele sofrimento

que ele estava passando era culpa de Deus. Mas, Jó não aceitou o que ela disse, e daque ele estava passando era culpa de Deus. Mas, Jó não aceitou o que ela disse, e da

boca dele não saiu nenhuma palavra má contra Deus. boca dele não saiu nenhuma palavra má contra Deus. 

Um dia, Jó recebeu a visita de três amigos. Eles ficaram sete dias e sete noites sóUm dia, Jó recebeu a visita de três amigos. Eles ficaram sete dias e sete noites só

olhando o sofrimento de Jó, sem falar nenhuma palavra. Depois, começaram a falar que aolhando o sofrimento de Jó, sem falar nenhuma palavra. Depois, começaram a falar que a

causa daquele sofrimento todo era porque ele havia desobedecido a Deus. Porém, Jó secausa daquele sofrimento todo era porque ele havia desobedecido a Deus. Porém, Jó se

defendeu, pois não havia feito nada errado. Apesar de tudo que estava passando, Jó maisdefendeu, pois não havia feito nada errado. Apesar de tudo que estava passando, Jó mais

uma vez resistiu ao inimigo usando a couraça da justiça.uma vez resistiu ao inimigo usando a couraça da justiça.

Deus conversou, então, com Jó e o abençoou, dando-lhe novamente outros filhos,Deus conversou, então, com Jó e o abençoou, dando-lhe novamente outros filhos,

o dobro de animais e muita riqueza. Assim, Jó pôde continuar sua vida de obediência ao dobro de animais e muita riqueza. Assim, Jó pôde continuar sua vida de obediência a

Deus e viver feliz. Deus e viver feliz. 

EDIFICAÇÃO: EDIFICAÇÃO: 

Jó vestiu a couraça da justiça, pois viveu da maneira mais reta possível, preferindoJó vestiu a couraça da justiça, pois viveu da maneira mais reta possível, preferindo

em tudo ser obediente a Deus. em tudo ser obediente a Deus. 

Você, como salvo, deve colocar a couraça da justiça. Deve escolher viver tambémVocê, como salvo, deve colocar a couraça da justiça. Deve escolher viver também

de maneira reta a cada dia, aprendendo e obedecendo à palavra de Deus, falando ade maneira reta a cada dia, aprendendo e obedecendo à palavra de Deus, falando a

verdade, não roubando bala no mercado, tratando bem o idoso, não furando fila. verdade, não roubando bala no mercado, tratando bem o idoso, não furando fila. 

Fazendo assim, você terá seu coração protegido com a couraça da justiça, e vaiFazendo assim, você terá seu coração protegido com a couraça da justiça, e vai

resistir como Jó, quando Satanás tentar você. Peça sempre a ajuda de Deus, que lheresistir como Jó, quando Satanás tentar você. Peça sempre a ajuda de Deus, que lhe

dará força para escolher o que é certo e ter atitudes corretas. dará força para escolher o que é certo e ter atitudes corretas. 

Você que ainda não aceitou a Jesus como Salvador,  não possui  a  couraça daVocê que ainda não aceitou a Jesus como Salvador,  não possui  a  couraça da

justiça. Agora é o momento de você fazer isso. Quem quiser, venha falar comigo agora. justiça. Agora é o momento de você fazer isso. Quem quiser, venha falar comigo agora. 

Atividades para aprendizagem:Atividades para aprendizagem:    

O soldado cristão — distribua para as crianças a folha com o soldado que pintaram noO soldado cristão — distribua para as crianças a folha com o soldado que pintaram no

culto culto 




