
LUTA INTERIORLUTA INTERIOR

Base bíblica: 1Samuel 24.1-22; 26.1-16; Gálatas 5.17; Efésios 6.10-18 Base bíblica: 1Samuel 24.1-22; 26.1-16; Gálatas 5.17; Efésios 6.10-18 

Objetivo:  As  crianças  aprenderão  que  para  vencer  a  luta  interior  devem usar  aObjetivo:  As  crianças  aprenderão  que  para  vencer  a  luta  interior  devem usar  a

armadura de Deus. armadura de Deus. 

Conhecendo melhor Conhecendo melhor 

“Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne, porque são opostos“Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne, porque são opostos

entre si; para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer” (G15.17). entre si; para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer” (G15.17). 

Nas Escrituras Sagradas encontramos diversas passagens que descrevem a lutaNas Escrituras Sagradas encontramos diversas passagens que descrevem a luta

interior que o cristão tem com a natureza decaída. É uma luta que ele enfrenta à parte dainterior que o cristão tem com a natureza decaída. É uma luta que ele enfrenta à parte da

tentação direta de Satanás. Embora tenham um certo relacionamento, ambos: “carne” etentação direta de Satanás. Embora tenham um certo relacionamento, ambos: “carne” e

“Satanás” também agem de forma distinta. “Satanás” também agem de forma distinta. 

De maneira alguma devemos menosprezar o poder de nossa natureza decaída,De maneira alguma devemos menosprezar o poder de nossa natureza decaída,

visto que esta tem por objetivo destruir a vida santa que Deus quer que vivamos. A carnevisto que esta tem por objetivo destruir a vida santa que Deus quer que vivamos. A carne

é uma força interna que impede o homem natural de agradar e servir a Deus. Força essaé uma força interna que impede o homem natural de agradar e servir a Deus. Força essa

herdada devido à queda de Adão, que se manifesta em rebelião a todo propósito de Deus.herdada devido à queda de Adão, que se manifesta em rebelião a todo propósito de Deus.

Ela é capaz de derrotar o cristão, impedindo-o de viver uma vida santa e pura diante deEla é capaz de derrotar o cristão, impedindo-o de viver uma vida santa e pura diante de

Deus. A carne está ligada intimamente à nossa mente, vontade e emoções. Antes daDeus. A carne está ligada intimamente à nossa mente, vontade e emoções. Antes da

conversão, a carne controla o interior do homem. conversão, a carne controla o interior do homem. 

O apóstolo  Paulo,  em Gálatas  5.19-21,  dá uma lista  de  fatos que mostram asO apóstolo  Paulo,  em Gálatas  5.19-21,  dá uma lista  de  fatos que mostram as

maneiras pelas quais a carne nos tenta. É de extrema importância para o cristão conhecermaneiras pelas quais a carne nos tenta. É de extrema importância para o cristão conhecer

bem essa lista para que possa identificar sua tentação e buscar a cura certa, usandobem essa lista para que possa identificar sua tentação e buscar a cura certa, usando

corretamente  a  palavra  de  Deus,  que  é  o  remédio  prescrito  pelo  Senhor.  Será  quecorretamente  a  palavra  de  Deus,  que  é  o  remédio  prescrito  pelo  Senhor.  Será  que

podemos derrotar a carne? Sim! É preciso ter uma posição de honestidade, identificandopodemos derrotar a carne? Sim! É preciso ter uma posição de honestidade, identificando

o ponto frágil:  aquilo que mais é tentado,  e não esconder de si  mesmo (Mc 7.21-23;o ponto frágil:  aquilo que mais é tentado,  e não esconder de si  mesmo (Mc 7.21-23;

G15.17-23). G15.17-23). 

Quando lemos a lista de pecados da carne, em algum momento o Espírito Santo iráQuando lemos a lista de pecados da carne, em algum momento o Espírito Santo irá

nos mostrar qual é o nosso pecado. Por isso é importante admiti-lo para que sejamosnos mostrar qual é o nosso pecado. Por isso é importante admiti-lo para que sejamos

vitoriosos. É necessário fazer morrer a carne. “vitoriosos. É necessário fazer morrer a carne. “E os que são de Cristo Jesus crucificaramE os que são de Cristo Jesus crucificaram

a carne, com as suas paixões e concupiscências” (Gl 5.24),a carne, com as suas paixões e concupiscências” (Gl 5.24),  e andar no Espírito (Gl 5.16- e andar no Espírito (Gl 5.16-

18,22-26). O único meio de escaparmos do domínio da carne é a sua substituição por18,22-26). O único meio de escaparmos do domínio da carne é a sua substituição por

uma vida nova em Cristo. Dirigente, seja honesto com Deus e consigo mesmo. Sempreuma vida nova em Cristo. Dirigente, seja honesto com Deus e consigo mesmo. Sempre

que necessário, confesse seu pecado a Deus (1Jo 1.9). Submeta à vontade de Deus todoque necessário, confesse seu pecado a Deus (1Jo 1.9). Submeta à vontade de Deus todo

seu trabalho, seu lazer, sua vida social, seus pensamentos, sua vida sentimental, vida noseu trabalho, seu lazer, sua vida social, seus pensamentos, sua vida sentimental, vida no

lar.  Tudo  deve  estar  no  controle  do  Espírito  Santo.  Ande  no  Espírito  e  continuelar.  Tudo  deve  estar  no  controle  do  Espírito  Santo.  Ande  no  Espírito  e  continue

obedecendo à vontade de Deus! obedecendo à vontade de Deus! 

Conhecendo melhor o assunto:  Conhecendo melhor o assunto:  

Leitura da Bíblia:Leitura da Bíblia:  

 Leitura da Bíblia Efésios 6.10-18 i  Leitura da Bíblia Efésios 6.10-18 i 

André estava em apuros: chegou a hora da prova de matemática e ele não sabiaAndré estava em apuros: chegou a hora da prova de matemática e ele não sabia

quase nada.  Bem que  ele  ia  estudar  mais  uma vez antes  da  prova,  mas  seu  irmãoquase nada.  Bem que  ele  ia  estudar  mais  uma vez antes  da  prova,  mas  seu  irmão



amanheceu com febre, e ele teve de cuidar da irmã de três anos, enquanto a mãe foi aoamanheceu com febre, e ele teve de cuidar da irmã de três anos, enquanto a mãe foi ao

médico com o irmão doente. Enquanto olhava a prova com algumas questões que nãomédico com o irmão doente. Enquanto olhava a prova com algumas questões que não

sabia resolver, sem que o professor notasse, o amigo na carteira ao lado lhe mostrava assabia resolver, sem que o professor notasse, o amigo na carteira ao lado lhe mostrava as

respostas, tentando ajudá-lo. Era uma tentação muito forte, e André não resistiria a ela serespostas, tentando ajudá-lo. Era uma tentação muito forte, e André não resistiria a ela se

continuasse ali. continuasse ali. 

A luta do André não era contra um amigo, algum menino como ele. A luta estava naA luta do André não era contra um amigo, algum menino como ele. A luta estava na

sua cabeça e no seu coração, pois ele sentia uma vontade muito grande de copiar dosua cabeça e no seu coração, pois ele sentia uma vontade muito grande de copiar do

amigo as respostas das questões que não conseguia resolver. Mas André sabia que seamigo as respostas das questões que não conseguia resolver. Mas André sabia que se

fizesse isso enganaria o professor, e isso é pecado. No meio dessa guerra dentro dele, afizesse isso enganaria o professor, e isso é pecado. No meio dessa guerra dentro dele, a

primeira parte de um dos versículos que memorizou no culto infantil quando estudaramprimeira parte de um dos versículos que memorizou no culto infantil quando estudaram

Efésios 6.10-18, surgiu na sua cabeça: “Efésios 6.10-18, surgiu na sua cabeça: “Por isso, vistam toda a armadura de Deus, paraPor isso, vistam toda a armadura de Deus, para

que possam resistir  no dia mau...”  (Ef  6.13)que possam resistir  no dia mau...”  (Ef  6.13) .  E aos poucos,  as palavras do versículo.  E aos poucos,  as palavras do versículo

pareciam um anúncio luminoso piscando cada vez mais forte, "... vistam toda a armadurapareciam um anúncio luminoso piscando cada vez mais forte, "... vistam toda a armadura

de Deus, para que possam resistir... vistam toda a armadura de Deus, para que possamde Deus, para que possam resistir... vistam toda a armadura de Deus, para que possam

resistir...". resistir...". 

Para vencer essa luta tenho de usar a armadura de Deus, André se lembrou. QuePara vencer essa luta tenho de usar a armadura de Deus, André se lembrou. Que

será que ele vai fazer? Então... Vamos ajudar o André a usar a armadura de Deus paraserá que ele vai fazer? Então... Vamos ajudar o André a usar a armadura de Deus para

ser vencedor na batalha contra a tentação?ser vencedor na batalha contra a tentação?

1.  Como o  cinto  da  verdade  pode ajudar?  Resposta:  com o  cinto  da  verdade André1.  Como o  cinto  da  verdade  pode ajudar?  Resposta:  com o  cinto  da  verdade André

lembrará que precisa ser verdadeiro e, se copiar as respostas da prova do amigo, serálembrará que precisa ser verdadeiro e, se copiar as respostas da prova do amigo, será

falso, mentirá.falso, mentirá.

2. Ele deve usar a couraça da justiça? Resposta: Sim, pois a couraça da justiça ajudará2. Ele deve usar a couraça da justiça? Resposta: Sim, pois a couraça da justiça ajudará

André a obedecer a Deus, e não pecar.André a obedecer a Deus, e não pecar.

3. Nesta situação, André precisa estar calçado com a Boa Nova da Salvação? Resposta:3. Nesta situação, André precisa estar calçado com a Boa Nova da Salvação? Resposta:

Calçado com a Boa Nova da salvação ele explicará mais tarde para o amigo que nãoCalçado com a Boa Nova da salvação ele explicará mais tarde para o amigo que não

podia colar por causa de Jesus, seu Senhor.podia colar por causa de Jesus, seu Senhor.

4. Ele pode deixar o escudo da fé de lado? Resposta: Não, pois usando o escudo da fé,4. Ele pode deixar o escudo da fé de lado? Resposta: Não, pois usando o escudo da fé,

ele estará protegido e resistirá à tentação, confiando no Senhor para fazer o que é certo.ele estará protegido e resistirá à tentação, confiando no Senhor para fazer o que é certo.

5. O menino vai precisar do capacete da salvação? Resposta: Claro! Com o capacete da5. O menino vai precisar do capacete da salvação? Resposta: Claro! Com o capacete da

Salvação, André continuará crendo que Jesus vive nele e lhe dará vitória sobre a vontadeSalvação, André continuará crendo que Jesus vive nele e lhe dará vitória sobre a vontade

de pecar.de pecar.

6. E a espada do Espírito,  o que André fará com ela? Resposta: Quando André está6. E a espada do Espírito,  o que André fará com ela? Resposta: Quando André está

sendo tentado a pecar, a espada do Espírito o ajudará a resistir ao diabo, fazendo comsendo tentado a pecar, a espada do Espírito o ajudará a resistir ao diabo, fazendo com

que se lembre de versículos que aprendeu na palavra de Deus. que se lembre de versículos que aprendeu na palavra de Deus. 

André soube o que devia fazer, pois se lembrou do versículo "... orando em todoAndré soube o que devia fazer, pois se lembrou do versículo "... orando em todo

tempo no Espírito..." (Ef 6.18). Então, depois de orar em silêncio, levantou-se e entregoutempo no Espírito..." (Ef 6.18). Então, depois de orar em silêncio, levantou-se e entregou

a prova como estava, porque naquela luta contra a tentação e a vontade de pecar ele saiua prova como estava, porque naquela luta contra a tentação e a vontade de pecar ele saiu

vitorioso. E você, está preparado para agir como André, que usou a armadura de Deusvitorioso. E você, está preparado para agir como André, que usou a armadura de Deus

para fazer o que é certo e vencer aquela luta espiritual? para fazer o que é certo e vencer aquela luta espiritual? 

MENSAGEM:MENSAGEM:  

Alguma vez, fazendo uma prova na escola, você já se sentiu confuso com algoAlguma vez, fazendo uma prova na escola, você já se sentiu confuso com algo

dentro de você dizendo: “Cola do seu colega...” e uma outra voz dizendo: “Não faça isso!dentro de você dizendo: “Cola do seu colega...” e uma outra voz dizendo: “Não faça isso!

É  pecado!”.  Ou  algum de  seus  amigos  já  lhe  disse:  “Amanhã  vou  colar  a  prova  deÉ pecado!”.  Ou  algum de  seus  amigos  já  lhe  disse:  “Amanhã  vou  colar  a  prova  de



matemática todinha do Marcos, não vou perder tempo estudando, e você deveria fazermatemática todinha do Marcos, não vou perder tempo estudando, e você deveria fazer

como eu! Vamos brincar hoje!”. como eu! Vamos brincar hoje!”. 

Mas dentro de você algo lhe lembra: “Isso é pecado, não faça!”. E aí você começaMas dentro de você algo lhe lembra: “Isso é pecado, não faça!”. E aí você começa

a se sentir mal, e vem à sua cabeça uma dúvida: “Brinco hoje à tarde e colo amanhã, oua se sentir mal, e vem à sua cabeça uma dúvida: “Brinco hoje à tarde e colo amanhã, ou

estudo?”. Fica aquela luta! Até parece que existem duas pessoas dentro de você! Uma lheestudo?”. Fica aquela luta! Até parece que existem duas pessoas dentro de você! Uma lhe

manda fazer o que é mal, a outra, o que é bom. Sabem o que é isso? É a nossa vontademanda fazer o que é mal, a outra, o que é bom. Sabem o que é isso? É a nossa vontade

(carne) lutando contra a vontade de Deus (Espírito). (carne) lutando contra a vontade de Deus (Espírito). 

Na mensagem de hoje, vamos aprender sobre um homem que preferiu seguir aNa mensagem de hoje, vamos aprender sobre um homem que preferiu seguir a

vontade de Deus. vontade de Deus. 

I — Davi não seguiu os conselhos dos companheiros I — Davi não seguiu os conselhos dos companheiros 

A Bíblia nos conta a história de um rei muito importante. O nome dele era Davi.A Bíblia nos conta a história de um rei muito importante. O nome dele era Davi.

Vocês se lembram o que Davi fazia antes de ser rei? Ele era pastor de ovelhas. Certo dia,Vocês se lembram o que Davi fazia antes de ser rei? Ele era pastor de ovelhas. Certo dia,

o  profeta  Samuel  foi  até  a  casa de Jessé,  pai  de  Davi.  Todos em sua casa ficaramo profeta  Samuel  foi  até  a  casa de Jessé,  pai  de  Davi.  Todos em sua casa ficaram

surpresos com a visita dele! E Samuel disse algo que os deixou admirados. Alguém sabesurpresos com a visita dele! E Samuel disse algo que os deixou admirados. Alguém sabe

dizer o que o profeta falou? Ele disse a todos que Deus havia escolhido Davi para ser odizer o que o profeta falou? Ele disse a todos que Deus havia escolhido Davi para ser o

novo rei do Seu povo. novo rei do Seu povo. 

Quando o rei  Saul ficou sabendo o que Deus mandou Samuel fazer,  ficou comQuando o rei  Saul ficou sabendo o que Deus mandou Samuel fazer,  ficou com

muito ódio em seu coração, pois pensou que Davi queria tomar o seu lugar. Então, o reimuito ódio em seu coração, pois pensou que Davi queria tomar o seu lugar. Então, o rei

Saul escolheu três mil homens e foi atrás de Davi e de seus companheiros. Eles tiveramSaul escolheu três mil homens e foi atrás de Davi e de seus companheiros. Eles tiveram

que fugir  e se esconder  numa caverna.  Passado algum tempo, perceberam que umaque fugir  e se esconder  numa caverna.  Passado algum tempo, perceberam que uma

pessoa havia entrado ali. Sabem quem era? O rei Saul! Naquela hora, os companheirospessoa havia entrado ali. Sabem quem era? O rei Saul! Naquela hora, os companheiros

de Davi lhe aconselharam a aproveitar aquele momento e matar o rei Saul. Será que Davide Davi lhe aconselharam a aproveitar aquele momento e matar o rei Saul. Será que Davi

seguiu o conselho deles? Davi foi bem devagar, sem que o rei Saul percebesse, e cortouseguiu o conselho deles? Davi foi bem devagar, sem que o rei Saul percebesse, e cortou

um pedaço da capa de Saul. Mas na mesma hora, Davi ficou triste e arrependido pelo queum pedaço da capa de Saul. Mas na mesma hora, Davi ficou triste e arrependido pelo que

havia feito, e disse aos seus soldados: “Ohavia feito, e disse aos seus soldados: “O  SENHOR me guarde de que eu faça tal coisa SENHOR me guarde de que eu faça tal coisa

ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do SENHOR”.ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do SENHOR”.   

Davi, então, impediu que seus homens fizessem alguma coisa contra o rei Saul.Davi, então, impediu que seus homens fizessem alguma coisa contra o rei Saul.

Davi não seguiu os conselhos dos companheiros. Deve ter sido difícil para Davi tomarDavi não seguiu os conselhos dos companheiros. Deve ter sido difícil para Davi tomar

essa decisão. Certamente, em seu coração, desejava fazer o que seus companheirosessa decisão. Certamente, em seu coração, desejava fazer o que seus companheiros

aconselharam. Dentro dele uma luta deve ter acontecido: tinha vontade de matar o rei,aconselharam. Dentro dele uma luta deve ter acontecido: tinha vontade de matar o rei,

mas também queria fazer a vontade de Deus. mas também queria fazer a vontade de Deus. 

É isso que chamamos de luta interior: carne (vontade própria) contra o EspíritoÉ isso que chamamos de luta interior: carne (vontade própria) contra o Espírito

(vontade de Deus), e o Espírito, contra a carne, pois são totalmente diferentes um do(vontade de Deus), e o Espírito, contra a carne, pois são totalmente diferentes um do

outro. O apóstolo Paulo até escreveu falando sobre essa luta interior outro. O apóstolo Paulo até escreveu falando sobre essa luta interior 

Prestem atenção! “Prestem atenção! “Porque a carne milita (luta) contra o Espírito, e o Espírito, contraPorque a carne milita (luta) contra o Espírito, e o Espírito, contra

a carne, porque são opostos entre si; para que não façais o que, porventura, seja doa carne, porque são opostos entre si; para que não façais o que, porventura, seja do

vosso querer”  vosso querer”  (015.17).  Paulo quer dizer que a nossa vontade, a carne, luta contra a(015.17).  Paulo quer dizer que a nossa vontade, a carne, luta contra a

vontade  de  Deus,  o  Espírito.  Vocês  estão  lembrados  que  Adão  e  Eva  pecaram,vontade  de  Deus,  o  Espírito.  Vocês  estão  lembrados  que  Adão  e  Eva  pecaram,

desobedecendo a ordem de Deus? Então, desde aquele dia todas as pessoas nascemdesobedecendo a ordem de Deus? Então, desde aquele dia todas as pessoas nascem

com o desejo de desobedecer a Deus. Mas quando aceitamos a Jesus como Salvador,com o desejo de desobedecer a Deus. Mas quando aceitamos a Jesus como Salvador,

passamos a ter o desejo de obedecer a Deus. Por isso, existe essa luta dentro de cadapassamos a ter o desejo de obedecer a Deus. Por isso, existe essa luta dentro de cada

um de nós. O que devemos fazer é deixar que Deus controle a nossa vontade, comoum de nós. O que devemos fazer é deixar que Deus controle a nossa vontade, como

controlou a vontade de Davi. controlou a vontade de Davi. 



Quando um amigo lhe der um conselho para cometer um pecado, ou você sentirQuando um amigo lhe der um conselho para cometer um pecado, ou você sentir

muita vontade de fazer algo errado, deixe que Deus controle a sua vontade, e aí sim vocêmuita vontade de fazer algo errado, deixe que Deus controle a sua vontade, e aí sim você

terá vitória sobre a carne. Davi venceu a carne, porque não seguiu o conselho de seusterá vitória sobre a carne. Davi venceu a carne, porque não seguiu o conselho de seus

homens, mas preferiu agradar a Deus. homens, mas preferiu agradar a Deus. 

II — Davi não seguiu a ideia de Abisai II — Davi não seguiu a ideia de Abisai 

O rei Saul não desistiu de tentar matar Davi. Um tempo depois, ele novamenteO rei  Saul não desistiu de tentar matar Davi. Um tempo depois, ele novamente

escolheu três mil homens e foi atrás de Davi. No caminho, Saul armou seu acampamento.escolheu três mil homens e foi atrás de Davi. No caminho, Saul armou seu acampamento.

Davi ficou sabendo que estavam à sua procura. Por isso, mandou que alguns de seusDavi ficou sabendo que estavam à sua procura. Por isso, mandou que alguns de seus

homens dessem uma olhada nos lugares próximos; e eles viram o acampamento de Saul.homens dessem uma olhada nos lugares próximos; e eles viram o acampamento de Saul.

Davi deve ter ficado com muita raiva, pois novamente o rei estava atrás dele querendoDavi deve ter ficado com muita raiva, pois novamente o rei estava atrás dele querendo

matá-lo! Então, resolveu ir ao acampamento e perguntou quem iria com ele. Abisai, um dematá-lo! Então, resolveu ir ao acampamento e perguntou quem iria com ele. Abisai, um de

seus companheiros, respondeu: “Eu irei contigo”.  À noite, Davi e Abisai foram até lá e,seus companheiros, respondeu: “Eu irei contigo”.  À noite, Davi e Abisai foram até lá e,

com  muito  cuidado  para  não  fazer  barulho,  viram  que  Saul  estava  dormindo  nocom  muito  cuidado  para  não  fazer  barulho,  viram  que  Saul  estava  dormindo  no

acampamento, e os soldados dormindo ao redor dele. Aproximando mais um pouco, viramacampamento, e os soldados dormindo ao redor dele. Aproximando mais um pouco, viram

que a arma de Saul, a lança, estava fincada no chão perto da cabeça dele. Abisai logo seque a arma de Saul, a lança, estava fincada no chão perto da cabeça dele. Abisai logo se

animou e falou que aquele era o momento para matar o rei: “Davi, vamos acabar com aanimou e falou que aquele era o momento para matar o rei: “Davi, vamos acabar com a

raça dele! E se você quiser, eu mesmo farei isso!”raça dele! E se você quiser, eu mesmo farei isso!”

 Que vocês acham que Davi fez? Será que ele aceitou a ideia de seu companheiro Que vocês acham que Davi fez? Será que ele aceitou a ideia de seu companheiro

Abisai?  Não! Davi não deixou! Ele falou para Abisai que seria Deus quem cuidaria deAbisai?  Não! Davi não deixou! Ele falou para Abisai que seria Deus quem cuidaria de

tudo; que Deus é quem sabia o dia certo em que Saul morreria. Davi não seguiu a ideiatudo; que Deus é quem sabia o dia certo em que Saul morreria. Davi não seguiu a ideia

do companheiro.   Ele  disse:  do companheiro.   Ele  disse:  “O Senhor me livre de levantar  a  mão contra quem ele“O Senhor me livre de levantar  a  mão contra quem ele

escolheu como rei!”  (1Sm 26.11)escolheu como rei!”  (1Sm 26.11).  Mais uma vez, Davi teve vitória sobre a carne, não. Mais uma vez, Davi teve vitória sobre a carne, não

seguindo o conselho de seu companheiro Abisai. seguindo o conselho de seu companheiro Abisai. 

Quando algum colega seu tiver a ideia de, por exemplo: fazer algo escondido deQuando algum colega seu tiver a ideia de, por exemplo: fazer algo escondido de

seu pai ou de sua mãe, ou pôr o pé na frente de um colega só para vê-lo cair, ou ir aoseu pai ou de sua mãe, ou pôr o pé na frente de um colega só para vê-lo cair, ou ir ao

supermercado para roubar chocolate, e você sentir vontade de fazer o que ele sugeriu,supermercado para roubar chocolate, e você sentir vontade de fazer o que ele sugeriu,

lembre-se: tudo isso é fazer a vontade da carne. Mas, se você deixar que Deus mandelembre-se: tudo isso é fazer a vontade da carne. Mas, se você deixar que Deus mande

em sua vontade, então quem vai vencer é o Espírito e não a carne. Não siga os conselhosem sua vontade, então quem vai vencer é o Espírito e não a carne. Não siga os conselhos

de seus amigos, nem a sua própria vontade de pecar, mas siga o que Deus manda emde seus amigos, nem a sua própria vontade de pecar, mas siga o que Deus manda em

Sua Palavra. Sua Palavra. 

EDIFICAÇÃO: EDIFICAÇÃO: 

A Bíblia diz: A Bíblia diz: “Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no“Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no

dia mau...” (Ef 6.13).dia mau...” (Ef 6.13). Assim, crianças, podemos vencer o desejo de fazer o que é mal e Assim, crianças, podemos vencer o desejo de fazer o que é mal e

também vencer as tentações do inimigo usando toda a armadura de Deus.também vencer as tentações do inimigo usando toda a armadura de Deus.




