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1. BRINCAR

Brincadeira: Guerra aos inimigos!

Preparem juntos o material:

-peças de Lego ou similar

-fita crepe

-caneta 

Separe 18 pecinhas de lego de tamanhos semelhantes para servirem de soldados na 
brincadeira (pode usar toquinhos de madeira/ bonequinhos/ soldadinhos/ bichinhos de 
plástico). Organize-os em 2 exércitos de 9 peças cada. Um será o exército do Fruto do 
Espírito (exército do bem)  e o outro será o exército do fruto do pecado (exército do mal).

Colocando nome nos soldados:

Escreva, em pedaços de fita crepe, o nome dos soldados de cada exército de acordo com a 
lista a seguir e pregue um nome em cada objeto/ soldado. Podem acrescentar ao exército 
do mal mais soldados/pecados de acordo com que a família for se lembrando.

-Vamos lembrar os gomos ( as virtudes) do Fruto do Espírito? Agora, eles farão parte do 
Exército do Fruto do Espírito que lutará contra o exército do fruto do pecado, o exército 
do mal. Vamos descobrir o nome desses  soldados inimigos do Fruto do Espírito?

 Preparando o campo de batalha:

Cole no chão duas  linhas paralelas de fita crepe com mais ou menos 1 metro de 
comprimento com uma distância de 2 metros entre elas (pode aumentar a distância para 
aumentar o desafio). Cada exército ficará de um lado. Disponha os soldados ao longo da 
linha distanciando uns dos outros.
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Batalhando:

Decidam a ordem dos jogadores e cada um na sua vez, escolhe um soldado do Exército do 
Fruto do Espírito e lança-o, com a mão, contra os soldados do Exército do Pecado, para 
tentar acertá-los e tirá-los de cima da linha. O soldado lançador não poderá ultrapassar a 
linha no lançamento. O jogador que conseguir acertar  um soldado- pecado deverá retirá-
lo da batalha  e guardá-lo para si. O soldado lançador volta para a linha do seu exército. 
Cada um terá uma tentativa por rodada. Prossigam com a batalha até conseguirem 
derrotar todo o Exército do Pecado.  O vencedor será quem mais soldados inimigos 
conseguiu derrubar.

Para melhor memorização das virtudes do Fruto do Espírito e sua batalha contra o pecado 
(obra da carne- Gálatas 5. 19), vá verbalizando: Ex: -Vou usar o soldado Paciência como 
lançador! Ele derrubou o pecado da Preguiça!

2- MEMORIZAR

-  “E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas 
mentes em Cristo Jesus.” Filipenses 4.7

3- LER

Olha o que Jesus prometeu aos seus discípulos:

“É a minha paz que eu lhes dou; não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem 
aflitos, nem tenham medo.” João 14.27 NTLH

4- CONVERSAR

-Compartilhe um momento do seu dia ou da sua semana que você experimenta essa 
batalha entre o bem e o mal dentro de você, como por exemplo:  a guerra contra a 
preguiça num momento que você tem que levantar da cama. A guerra contra a vontade 
de vingar quando alguém te ofende, a guerra contra a vontade de ficar divertindo quando 
precisa fazer uma tarefa.

- Conte para sua família uma dessas guerras que você ganhou e uma que você perdeu 
nesses últimos dias.

-Sabe de onde vêm todas as guerras que travamos dentro de nós e uns com os outros? Do 
pecado que nos tornou inimigos de Deus. Mas Jesus venceu a guerra contra o pecado e 
a morte. Uma guerra que nenhum homem seria capaz de vencer. Assim, por meio dessa 
vitória de Jesus, voltamos a poder ser  amigos  de Deus.  
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Paz não é não ter conflitos, mas resolver os conflitos com a sabedoria que vem do Espírito 
Santo. É fazer escolhas sábias, como se fosse Jesus, com a mente de Cristo, como diz o 
versículo que memorizamos em Filipenses.  Escolhas que vão nos deixar em paz com Deus 
e com os outros.

Paz é estar seguro do cuidado de Deus no meio dos conflitos, e ouvi-lo nos dizer “–Não 
fiquem aflitos, nem tenham medo.” João 14:27 

5- ORAR

Agradecer a Jesus por ter  vencido o nosso inimigo por nós e nos fazer amigos de Deus. 

Peça ao Espírito Santo sabedoria para vencer batalhas que você tem perdido para o 
pecado. E que em todos os seus conflitos com outras pessoas, você possa ter soluções de 
Paz, ajudando a transformar este mundo num mundo bem melhor.


