
 

SEMANA 42 – ARMADURA DE DEUS 

 
NOME: ______________________________________________- Data: 17/10/021 

Orientações ao responsável pela criança: 

• Para a criança fazer essa meditação ela precisará totalmente de sua ajuda; 

• Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado! 

• Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia); 

• Aponte para as figuras para que a criança acompanhe; 

• A história a ser contada de segunda a sexta está em Efésios 6:10 ao 20 ; 
• O ATO dos pais é fundamental para o crescimento espiritual dos filhos (AUXILIAR a criança na 

atividade em família, TRAZER a criança aos domingos no horário culto e Senib e ORAR por elas). 
____________________________________________________________________________________ 

 
VERSÍCULO DO MÊS PARA MEMORIZAR COM O PAPAI OU A MAMÃE:  

 

“O SENHOR É A MINHA FORÇA” (Salmos 28:7a) 

 

Gestos: O SENHOR -apontar para o alto; É A MINHA FORÇA - braços em posição de forte mostrando o 

muque. 
____________________________________________________________________________________ 

SEGUNDA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:  

Você sabe o que é uma armadura? Armadura é um tipo de roupa especial 

usada como proteção. Nos tempos antigos, os cavaleiros vestiam armaduras para 

se protegerem nas batalhas e guerras. A Palavra de Deus nos diz que se vestirmos 

a armadura de Deus, ela nos protegerá.  

Você sabe por que precisamos de uma armadura? Porque o diabo é inimigo 

de Deus e como somos filhos 

de Deus, ele é nosso inimigo 

também. A única maneira de 

derrotá-lo é lutando á maneira 

de Deus e nós somos soldados 

do exército de Deus.  

Deus nos faz uma 

promessa: Ele diz que se 

colocarmos a Sua armadura, a proteção especial que 

Ele nos deu, iremos resistir ao dia mal. Seremos 

capazes de ficar firmes e não cair diante do inimigo. A 

armadura de Deus é espiritual.  

Não podemos ver, mas podemos colocar em 

prática na nossa vida diária com Deus.  

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): O SENHOR É A 

MINHA FORÇA. 
 
* ATIVIDADE: Pinte o menino usando a armadura de 
Deus e repita o nome de cada parte dela. 

 

NOVA BABY                        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 



* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir:  “Senhor Jesus, me proteja de 
pessoas que fazem o mal!” 
____________________________________________________________________________________ 

 
TERÇA-FEIRA: 

 

* HISTÓRIA: 
 Aprendemos que a Palavra de Deus nos diz que se vestirmos a Armadura de 

Deus, ela nos protegerá do ataque do inimigo nos dias maus. A Armadura de Deus 

é da seguinte forma:  

CINTO DA VERDADE: Isso quer dizer que devemos estar rodeados pela verdade, 

envolvidos na verdade. E a verdade é Jesus e só através dele que vamos a Deus. 

A mentira não pode fazer parte da nossa vida. 

COURAÇA DA JUSTIÇA: Você sabe o que é uma couraça? É uma armadura 

para revestir o peito, um revestimento forte que serve como proteção, é uma 

blindagem. Lembra da tartaruga, com aquela carapaça? Aquilo é a sua couraça. 

Quando ela se vê em perigo, recolhe a cabeça e as perninhas para dentro da sua 

armadura e assim fica segura. Justiça é tudo o que é correto, justo, certo. Então, couraça é um revestimento 

que serve para a nossa proteção.  

 O Senhor nos ensina que, se agirmos, em tudo, de maneira correta, de forma justa, obedecendo aos 

mandamentos do Senhor, estaremos protegidos do inimigo, pois ele não terá argumentos contra nós, isto 

é, ele não terá nada de que possa nos acusar, entendeu?  

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): O SENHOR É A MINHA FORÇA. 
 
* ATIVIDADE: Leve o menino até as armaduras cobrindo o caminho e pinte a imagem. 

 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Jesus, eu quero sempre 
estar na verdade!” 
___________________________________________________________________________________ 

 

QUARTA-FEIRA:  

 

* HISTÓRIA: 

 Vamos continuar falando sobre a Armadura de Deus, que nos protege contra o ataque do inimigo 

nos dias maus:  



CALÇADOS DO EVANGELHO DA PAZ: Todo guerreiro, ao entrar 

em uma guerra, deve estar sempre preparado para enfrentar e resistir 

aos ataques do inimigo e, também, contra-atacar. Não é assim que 

vemos nos filmes, nos desenhos e até mesmo nos jogos de vídeo-

game? Um soldado despreparado, sem armas e sem uma estratégia 

de guerra é um sério candidato à morte, não é mesmo? Nós vivemos 

em uma luta constante contra um inimigo que não nos dá descanso. 

Nosso General, é o Senhor dos Exércitos, Ele deu-nos um manual de 

estratégias que se chama Bíblia, onde vamos aprender a usar a 

armadura, conhecendo cada parte dela e a forma correta de lutar.  

ESCUDO DA 
FÉ: Nosso 
escudo não é 
um escudo qualquer, feito de aço, ferro ou qualquer 
outro elemento físico. A matéria-prima do nosso 
escudo chama-se FÉ. Garanto que você já viu muitos 
tipos de escudos nos desenhos, filmes, revistas em 
quadrinhos, mas nenhum deles é feito de fé. E o que 
é fé? É crer, é ter certeza e convicção firmes em 
Deus e nas Suas promessas, mesmo que nossos 
olhos físicos ainda não estejam vendo. Eis o 
segredo: se tivermos fé, creremos que Deus existe, 
em tudo seremos muito mais que vencedores em 
Cristo. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): O SENHOR É 

A MINHA FORÇA. 
 
* ATIVIDADE: Pinte a imagem e desenhe dentro do 
Escudo da Fé aquilo que te causa medo.  

 
 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Querido Deus, obrigado pelo seu 
cuidado!” 

____________________________________________________________________________________ 

 

QUINTA-FEIRA: 

 

* HISTÓRIA: 

 Outros objetos que compõe a Armadura do Deus são:  

CAPACETE DA SALVAÇÃO: Para que serve o capacete? Ele tem a função 
específica de proteger a cabeça, e é equipamento de segurança obrigatório 
para quem anda de motocicleta, de bicicleta, brinca de skate ou patins, 
pratica algum esporte de risco, trabalha em construções etc. Na nossa guerra 
espiritual, também precisamos de um capacete que guarde a nossa mente, 
pois este é o nosso maior campo de batalha.  
ESPADA DO ESPÍRITO A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que 
é a arma mais poderosa do Universo. Em primeiro lugar, precisamos 

conhecê-la. Um soldado, antes de aprender a atirar, deve primeiro conhecer a arma que vai usar. Para 
conhecer a Palavra, é preciso escutar as histórias que estão escritas na Bíblia. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): O SENHOR É A MINHA FORÇA. 
 
* ATIVIDADE: Com ajuda de um adulto, recorte as figuras e vista a Armadura na menina (se você for 
menina) ou no menino (se você for menino), colando cada parte no lugar certo. 



 
 * ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Querido Deus, obrigada por sua 
proteção!” 
_____________________________________________________________________________________ 

 

SEXTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA: 

Toda a nossa armadura tem como base a 

verdade que está em Jesus e nos ensinamentos da 

Palavra de Deus.  

Nenhuma das nossas armas é física, mas todas 

são espirituais, pois a nossa luta não é contra as 

pessoas, mas contra o nosso inimigo.  

 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): O SENHOR É 

A MINHA FORÇA. 
 

* ATIVIDADE: Recorte o jogo da memória da página seguinte e brinque com sua família. 
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Deus, quero sempre 
estar revertido com sua armadura!” 
 



 


