
 
 

                                                                      
 

ARMADURA DE DEUS 
 
Essa semana, pós acampamento, você vai meditar sobre a Armadura de Deus (Ef 6: 14-17).  

 

Segunda-feira: CINTO DA VERDADE 
 

Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade... (Ef 6:14) 
  

Nos tempos bíblicos, os soldados usavam um cinto largo de couro, ou cinturão, de 5 a 15 
centímetros de largura. O cinturão do soldado servia-lhe de proteção para o quadril e de suporte 
prático para a sua espada. O soldado colocava o cinturão quando se aprontava para a batalha.   
Diga 5 sinônimos de verdade: _________________________________________________ 
 
Relacione as colunas: 

(a) Jo 14:6 (  ) A verdade que te liberta 

(b) Jo 1:17 (  ) Jesus é a verdade, você só pode se chegar a Deus, através Dele 

(c) Jo 8:32 (  ) A essência da Palavra de Deus é a verdade 

(d) Sl 119:160 (  ) A verdade te guia e te leva para perto de Deus 

(e) Sl 43:3 (  ) A verdade veio por meio de Jesus 

 
Qual o antônimo de verdade: _____________ Se a verdade veio por meio de Jesus, de onde 
vem à mentira? Leia Jo 8:44 e responda: __________________ 
Quando você está em uma vida mentirosa, contando estórias para levar vantagem ou se mostrar, 
quando você pega algo e depois diz que não foi você, você está mentindo, quando você fala para 
seus pais que não ficou o dia todo no computador ou na televisão e que ficou estudando, sendo 
que foi o contrário, você está mentindo. Há pessoas que mentem tanto, que acreditam em suas 
próprias mentiras, espero que você não seja assim. Quando você mente, está desprotegido, é 
como se tivesse sem o cinto da verdade. 
Cingir significa se preparar para o trabalho ou para a guerra. Você deve se cingir da verdade, se 
preparar para guerra, ter uma vida que agrada a Deus, verdadeira, que ninguém possa te acusar 
de nada. Leia os versículos e tire uma lição para cada um:              
2 Ts 2:10 ____________________________________________________________________ 
2 Ts 2:13 ____________________________________________________________________ 
1 Pd 1:22 ____________________________________________________________________ 
 
Deus é prioridade na sua vida? Demonstre isso e comece a decorar os versículos!! 
 
Agora fale com Deus, decida dizer sempre a verdade e peça a ajuda do Pai para ser um 
vencedor nessa área. 
 

Terça-feira: COURAÇA DA JUSTIÇA 

.... vestindo a couraça da justiça (Ef 6:14) 

 A couraça é uma grande parte de ferro que protege o soldado da cintura até o pescoço, tanto 
no peito quanto nas costas. Ela é usada como uma arma de defesa que protege todos os órgãos 
vitais como o coração, pulmões, rins, etc.  
Segundo o dicionário um dos significados de JUSTIÇA é a “Particularidade daquilo que se 
encontra em correspondência (de acordo) com o que é justo; modo de entender e/ou de julgar 
aquilo que é correto. O homem, por mais sábio que seja, pode falhar em algum julgamento, mas 
Deus não, por isso a couraça da Justiça que temos que vestir e da Justiça de Deus. 



 
Leia os versículos e coloque verdadeiro (V) ou falso (F): 

PV 14:34 (  ) A justiça não engrandece uma nação. 

Mt 5:6 (  ) Felizes são aqueles que tem fome e sede de justiça 

Sl 33: 5 (  ) O senhor ama justiça 

Sl 36:6 (  ) A justiça de Deus é firme como as altas montanhas 

 
A Justiça de Deus: Quando você aceitou a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, Deus 
te justificou, e quando você foi justificado, algo maravilhoso aconteceu, Deus tomou o seu pecado 
e os vestiu em Jesus, pois Cristo pagou um alto preço para você ficar livre da escravidão do 
pecado. Isso significa que agora que você está protegido com a couraça da justiça de Deus você 
está protegido contra as acusações do inimigo.   
Leia Rm 3:9-18 e diga as características daqueles que ainda não foram justificados por Cristo 
(Cite no mínimo 3)  ____________________________________________________________ 

 

Quando você decide vestir a couraça da justiça e se afastar do pecado, o diabo não pode mais 
te atacar, pois você está protegido. 
(  ) Decido buscar a justiça de Deus sempre. (  ) Decido não ficar julgando os outros. 
 
Hora de falar com Deus sobre suas decisões, ore, peça para Ele te ajudar a ser justo em 
qualquer situação, ainda que você possa se sentir prejudicado em alguma situação... 

 
Quarta-feira: CALÇADOS DO EVANGELHO 

 
....e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz (Ef 6:15) 

 
As sandálias usadas pelos guerreiros antigos tinham cravos de ferros martelados na sola, e eram 
assim por 2 propósitos: Resistir a materiais cortantes e não machucar os pés e proporcionar 
tração e estabilidade nos terrenos irregulares no campo de batalha.  

Calçar os pés com a prontidão do evangelho da paz significa está firme em Cristo, é você não 
deixar que as dificuldades e o desânimo te impeçam de seguir na sua caminhada com Cristo. O 
Evangelho da paz te mantém firme e inabalável. Ligue os versículos com sua respectiva 
mensagem: 

 Rm 1:17  *                    * A paz tranquiliza o coração 

 Cl 1:5    *                    * O evangelho gera fé 

Jo 14:27 *                    * A paz promove gratidão 

Fp 4:7    *                    * O evangelho traz esperança 
Cl 3:15   *                    * A paz guarda os nossos pensamentos 

 
E se você está firme em Cristo e o Senhor tem te sustentado, você deve também espalhar esse 
evangelho a outras pessoas: seus pais, amigos da escola, vizinhos, aproveitar cada 
oportunidade. Leia Rm 1:6 e responda: Esse versículo é uma verdade em sua vida? ______ 
Você se envergonha de Cristo? ____ Leia Mt 9:37-38 e diga com suas palavras o que você 
entendeu:____________________________________________________________________ 
 
A colheita significa as pessoas que precisam de Cristo, os trabalhadores somos nós, eu e você, 
temos que levar o evangelho da paz, pois há muitas pessoas que precisam conhecer a verdade 
que liberta: Jesus Cristo.  
(  ) Decido falar de Jesus, para algum amigo esta semana. 
 
Ore e peça capacitação, coragem, ousadia do Senhor para levar a palavra d’Ele por onde você 
andar, que o inimigo não tenha forças para te deter. 
 



Quinta-feira: ESCUDO DA FÉ 
 

Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas 
inflamadas do Maligno. (Ef 6:16) 

 
O escudo é uma arma defensiva, e é o principal meio de proteção durante a batalha. É uma peça 
indispensável, pois ele protege o soldado dos golpes do adversário ou então de ataques de 
flechas. 
 
Agora leia Hb 11:1 e diga o que é FÉ ______________________________________________ 
Como podemos adquirir FÉ, leia em Rm 10:17 ______________________________________ 
 
Na Bíblia há tantas pessoas que tinham o escudo da fé, foram chamados de heróis da fé, eles 
não deixaram que inimigo os atingisse com suas setas inflamadas. Vamos conhecer alguns?!!!  
Leia as Passagens bíblicas e complete o quadro.  

Pela fé ofereceu um sacrifício superior ao do seu irmão e foi 
reconhecido como justo (Gn 4:4; Hb 11:4) 

      

Foi arrebatado, recebeu o testemunho que tinha agradado a Deus  
(Gn 5:22-24; Hb 11:5) 

      

Pela fé quando avisado das coisas que ainda iam acontecer, movido 
por santo temor, construir a arca. (Gn 6:16,22; Hb 11:7). 

      

Recusou ser chamado filho da filha de Faraó, saiu do Egito e 
perseverou. (Ex 2:11; Ex 10:24-28; Hb 11:24-27) 

      

 
Leia Hb 11:32-40 e liste 3 coisas que mais chamaram atenção que esses homens enfrentaram 
pela sua fé.  

1. ______________________________________________________ 
2. ______________________________________________________ 
3. ______________________________________________________ 

 
Os heróis da fé passaram por muitas provações como você leu, mas eles não desistiram, eles 
usaram o escudo da fé, e venceram o desânimo, a mentira, as tentações. Por isso adolescente 
permaneça a firme, as dificuldades vêm, mas não deixe as setas do inimigo te atingir, ele vai 
querer te enganar, dizer que não vale a pena servir ao Senhor, mas vale a pena sim, persista.  
Agora complete:  
A salvação pela __________vem por meio da fé. (Ef2:8-9);  
Temos __________a Cristo pela _____ (Ef 3:12);  
Cristo habita em nossos _______________ pela fé (Ef 3:17);  
Somos _____________ pela fé (1 Pe 1:5; 1 Co 1:24) 
 
Momento de falar com o PAI, peça que ele te dê uma fé inabalável... ore também por outras 
decisões que você tomou no dia de hoje! 
 

Sexta-feira: CAPACETE DA SALVAÇÃO e a ESPADA DO ESPÍRITO 

 

Usem o capacete da salvação... (Ef 6:17) 

 

O capacete é uma arma de defesa que na guerra protegia a cabeça dos soldados contra todos 
os ataques que eles viessem a receber. Ele era feito de bronze ou de couro e eram forrados com 
esponja ou feltro. 
 
 



 
 
Na armadura de Deus o capacete da salvação é o que protege a nossa mente. Quando você 
foca no amor de Cristo por você, no sacrifício que Ele fez na cruz por mim e por você. Quando 
você reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador, você está colocando o capacete da 
Salvação. Satanás vai fazer de tudo para atingir sua 
mente, mas leia Fp 4:8 e veja como proteger sua 
mente dos ataques do inimigo.  
Depois procure as palavras que estão faltando no 
caça-palavras. 
“Finalmente, irmãos, tudo o que for _____________, 
tudo o que for _____________, tudo o que for 
_____________, tudo o que for _____________, 
tudo o que for ____________, tudo o que for de 
___________, se houver algo de _______________ 
ou digno de ___________, ____________ nessas 
coisas.” 

 

... espada do Espírito, que é a palavra de Deus.. (Ef 6:17) 

 
A espada é uma arma tanto de ataque como de defesa, era necessário que o soldado tivesse 

um treinamento rígido sobre o uso correto de sua espada para obter dela o máximo. 

 
Assim como o soldado deve saber manejar bem a sua espada, você também como filho de Deus 
deve saber manejar bem a Palavra de Deus (2 Tm 2:15). Ela te protege contra as mentiras do 
diabo e você a usa para derrotar seu inimigo.  
 
Leia os versículos e preencha as palavras cruzadas: 
Horizontal:  
2) Onde você deve guardar a Palavra (Sl 119:11);  
3) A Palavra de Deus é comprovadamente.... (Pv 30:5);  
4) Toda Escritura é inspirada por... (2 Tm 3:16).  
Vertical:  
1) A Palavra de Deus é a .... (Jo 17:17);  
2) Onde a Palavra do Senhor está sempre firmada (Sl 119:89) 
 

 
Separe um momento para estar a sós com Deus e apresentar a Ele suas decisões. Peça a Ele 
força e sabedoria para cumprir suas decisões e que a cada dia você possa ser mais firmado na 
sua palavra! 

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: 
Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Heb 11:1 
Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do 
Maligno. Efe 6:16 
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em 
Cristo Jesus. Fil 4:7 
A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Sal 119:160 


