
 

IGREJA BATISTA SUPERE 

Estudo de Células Kids    

               Semana de 23/08/2020 a 29/08/2020 
 
 

                        SÉRIE: INABALÁVEIS 

                     

                       TEMA: PERMANECENDO INABALÁVEIS 

 

  Base Biblica:  

“Por isso, vistam toda armadura de Deus, para que possam 
resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem 

feito tudo.” (Efesios 6:13) 

 

 OBJETIVO DO ESTUDO: Encorajar as crianças a buscar estratégias em Deus  
para permanecer inabaláveis. 

 

Introdução para o Líder: Cada geração tem o seu desafio. Vivemos  
dias difíceis e não podemos negar os desafios que enfrentamos. 
Precisamos buscar na Palavra de Deus as instruções para nos 
revestirmos de toda armadura de Deus.  

Explique  a base bíblica levando uma foto/imagem de um 
soldado/guerreiro com uma armadura. Pergunte as crianças: Que 
imagem é essa? Vocês sabem para que serve a armadura dos 
soldados? Diga que as armaduras eram utilizadas pelos soldados 
romanos, depois de um longo treinamento. A eficiência da força no 
combate do soldado na batalha também dependia da armadura e 
proteção que eles usavam. Hoje aprenderemos como agir para ser um 
soldado de Cristo vencendo o dia mau. 

 

QUEBRA GELO: Material - 2 copos, 1 canudo, papel, caneta e água. 

Desenvolvimento: Escreva as palavras FORTE e FRÁGIL no papel e cole 
uma palavra em cada copo. Encha os copos com água. Peça as 
crianças para escolherem o copo que gostariam de beber da água. A 
medida que  as crianças escolherem, beba a água do copo escolhido. 

 

 

 



 

 

Aplicação:. Entre ser forte e frágil (alguém que se entristece, se abate 
e desiste fácil) sempre desejaremos  ser fortes. Quando somos fortes, 
vencemos as nossas guerras diária que são os nossos problemas, os 
pecados que lutamos e também conseguimos passar por dias  tristes e 
desafiadores. Existe uma grande diferença entre querer ser forte,  e 
buscar essa proteção e essa força com as atitudes certas para nos 
tornarmos inabaláveis. 

 

    Compartilhamento: 
 

1- COMO VOCÊ COSTUMA AGIR DIANTE DE UMA SITUAÇÃO 
DIFÍCIL? 

Use as armas de Deus - Nem sempre vivemos a realidade que desejamos, mas 
precisamos aprender a lidar com a realidade que temos. Diante de muitas situações 
da vida (brigas, bullying, etc...) Dê exemplos dentro da realidade das crianças da 
sua célula. Quando estudamos a Palavra de Deus, a oração, além da participação 
do que a igreja oferece (30 semanas, células, devocional kids) são armaduras, que 
nos ajudará a encontrar essa proteção.    
Escolha resistir - Em uma guerra antiga, onde os exércitos se enfrentavam no 
campo de batalha, armados com espadas, lanças e flechas, vencer começava com 
uma decisão intencional de não recuar, mas resistir aos ataques aplicando toda 
força possível nisto. Existem momentos na nossa vida que a única coisa necessária 
é resistir e não recuar. Por quê? Todo dia mau passa!  
Permaneça inabalável - O resultado de alguém que se vestiu da armadura de Deus 
e escolheu resistir é se tornar inabalável.  Resistir é uma decisão diária que precisa 
ser renovada e encarada todos os dias. Precisamos permanecer vestidos da 
armadura de Deus, “resistindo” todos os dias até a volta de nosso amado Jesus.     
 

2- HOJE APRENDEMOS AÇÕES PARA PERMANECER 
INABALÁVEL. DIANTE DAS GUERRAS (PROBLEMAS) VOCÊ 
TEM PERMANECIDO INABALÁVEL? 

Muitas vezes somos pressionados pelas circunstâncias a recuar e 
desistir. Desistir da familia, dos amigos, de aprender nos encontros que 
a igreja nos proporciona.  O desejo de Deus hoje para nós é: aplique 
estas verdades em sua vida e resista! 
 
Conclusão: Na guerra, quando lutamos desprotegidos e desarmados 
nossa postura nunca é de vencedores, entretanto quando temos a 
certeza de estarmos guardados e com armas mais fortes e poderosas 
que os nossos adversários, enfrentamos e resistimos a qualquer guerra. 
 
 
 


