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Versículo para memorizar: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar 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);  

 A criança precisa olhar para a meditação. Aponte para as figuras para que ela acompanhe; 

 Leia a meditação antes para saber se você precisará de algum material; 
 Para você entender o que aprenderam nesse domingo leia: Mateus 4:1-11; Lucas 4:1-13 (Sua leitura) 

 

 

Fale para criança: Depois de Jesus ser 
batizado, ele foi levado pelo Espírito para o 
deserto para ser tentado pelo diabo. 
 

Pergunte: Você sabe o que é tentação? Responda: Tentação é um 
teste para descobrir se você vai obedecer a Deus ou fazer o que você 
quer. 
 

Continue: Essa tentação aconteceu no deserto, porque Jesus 
precisava ficar longe de tudo, era um preparo especial porque  
ele estava começando o seu ministério. Isso era muito  
importante para sua missão na terra. 
 

Fale: Antes mesmo de Deus criar o mundo, o Pai, o Filho e o  
Espírito Santo já sabiam o que aconteceria. Jesus precisava 
vir até a terra, morrer e ressuscitar. Ele veio do céu para 
morrer em nosso lugar. Jesus saiu do céu para este propósito. 
 

Fale com rosto sério: Satanás sempre quer atrapalhar os  
planos de Deus. Ele é nosso inimigo, ele é feio, mas vem  
disfarçado de bonito e legal para nos enganar. Ele não sabe 
de tudo, sempre fica sabendo depois. 
 

Fixando a lição/ A criança repete: Deus também tem uma 
missão para mim, preciso estar pronto pra ela. 
 

Continue: Jesus já estava sem comer há 40 dias. Ele estava  
com muita fome. 
 

Explique: Jejuar é ficar sem comer por um tempo para 
mostrar que Deus é mais importante do que comida. 
 

Atividade: Desenrole o labirinto e encontre a quantidade de 
dias que Jesus estava sem comer no deserto e escreva no quadrado. 
 
 

                        

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR AO VÍDEO DO 
ENSINO DO VERSÍCULO 



ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, me ajude a entender e 
cumprir minha missão nessa terra. Em nome de Jesus, amém. 

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, me ajude a ser forte 
como Jesus para te obedecer sempre, em nome de Jesus, amém. 

 

Fale para a criança: Sabe qual a língua que o diabo fala?  
Resposta: A mentira. Ele é o pai da mentira. Ele queria estragar os planos 
de Deus, por isso tentou enganar Jesus. 
 

Continue: Quando você mente, está 
falando a língua do diabo. Está deixando o diabo feliz e Deus triste. 
 

Pergunte para a criança: Você sabe o que o diabo fez quando 
Jesus estava no deserto? Resposta: Tentou enganar Jesus com 
suas mentiras. Vamos ver como foi? 
 

O diabo falou para Jesus: “Se você realmente é Filho de Deus,  
transforme essas pedras em pães”.  
 

Fale: O diabo sabia que Jesus estava com muita fome.  
 

Comente: É normal sentir fome e comer, não tinha problema nenhum nisso, mas o diabo queria que 
Jesus desobedecesse a Deus e fizesse a sua própria vontade naquela hora. 
 

Fale para a criança: Jesus sabia que no tempo certo, no tempo de Deus, ele iria comer e que não 
deveria obedecer ao diabo.  
 

Jesus respondeu como está na Bíblia: “Está escrito: “Nem só de pão viverá o homem, mas de 
toda palavra que sai da boca de Deus”. Jesus sabia que o diabo odeia a verdade. 
 

Explique: Jesus sabia que era melhor passar fome do que desobedecer a Deus.  
 

Fixando a lição/ A criança repete: Não devo dar ouvido as mentiras 
 

Atividade: Contorne o que Deus deseja de nós: 

 OBEDIÊNCIA 
 

Fale para a criança: Satanás continuou tentando enganar 
Jesus. 

 

Ele levou Jesus para o lugar mais alto do templo e disse:  
“Se é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Porque está 
escrito que Deus mandará os seus anjos e com as suas mãos  
eles vão segurar você!” 
  

Explique: O diabo estava dizendo: “Desafio você a se jogar  
para ver se de fato os anjos vão resgatar você.” 
 
Ensine: Quando alguém duvidar se você é capaz de fazer algo,  
e você quer mostrar que pode fazer, lembre-se que Jesus estava ensinando que não devemos 
aceitar qualquer desafio. 
 

Afirme: Devemos sempre agradar a Deus. Mesmo que alguém fique rindo de você. 
 



ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, quero te obedecer 
quando estiver triste ou alegre. Em nome de Jesus, amém. 

Jesus falou para Satanás: ''Também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus’’. 
Explique: Jesus preferiu ser visto como covarde a desobedecer a Deus. 
 

Fixando a lição/ A criança repete: Deus quer que eu obedeça em todos os momentos, bons ou 
ruins. 
 

Atividade: Desenhe Jesus no deserto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fale para a criança: O diabo levou Jesus 
para uma montanha bem alta e mostrou todas 
as cidades do mundo. 
 

O diabo disse: “Tudo isso lhe darei, se te 
ajoelhar e me adorar.”  

 

Explique: Em outras palavras ele quis dizer: Você pode ter todo 
esse poder sem precisar sofrer. 
 

Leia: O diabo estava oferecendo o que já era de Jesus e na hora 
certa Deus iria dar tudo para ele. 
 

Explique: O diabo estava tentando enganar Jesus, querendo dar o 
que não era dele. 
 

Continue: Jesus reinará sobre essa terra e Ele sabia que tinha que esperar o tempo de Deus. 
 

Jesus disse: “Sai daqui Satanás! Pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus e só a ele preste 
culto.”  
 

Explique para criança: Você sabia que o diabo tem medo da Palavra de Deus. Sabe por quê? 
Porque ela é muito poderosa! 
 

Continue: Jesus escolheu sofrer na cruz do que seguir o caminho mais fácil, ele decidiu obedecer a 
Deus e esperar o tempo certo.  
 

Fale sorrindo: Jesus venceu a tentação falando versículos da 
Bíblia. O diabo vai querer tentar e enganar você também. Por 
isso você deve aprender tudo sobre o que Deus quer e decorar 
versículos para poder falar quando o diabo tentar te enganar. 
 

Fixando a lição/ A criança repete: Preciso ter a palavra de 



ORAÇÃO – LEIA E A 
CRIANÇA REPETE: Senhor 

Deus, eu não quero ser 
enganado pelo diabo, vou te 

obedecer. Em nome de Jesus, 
amém. 

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, me ajude a Te obedecer em 
todos os momentos! Em nome de Jesus, amém. 

Deus no meu coração, assim como Jesus tinha. 
Atividade: Pinte Jesus orando no deserto: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fale baixinho: O diabo vai tentar te enganar, por isso você deve 
aprender tudo que Deus te ensinar, ser obediente e decorar 
versículos para poder vencê-lo. 
 

Comente: Você deve ser cheio da Palavra de Deus. Porque ela é muito poderosa. 
 

Explique: O diabo tentou enganar Jesus dizendo que ele não precisava fazer do jeito que Deus 
mandou, mas do jeito dele. 
 

Fale firme: Jesus, porém, repetiu três vezes que obedeceria a Deus (ao Pai) em todos os 
momentos, bons e ruins! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fale com alegria: Jesus passou no teste. Jesus venceu! Ele não desobedeceu como Adão. Ele 
quer que você vença também! Jesus passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. 
 

Continue: Depois que o diabo viu que não conseguiu enganar Jesus, ele foi embora esperando a 
próxima vez para voltar. 
 

Fale sorrindo: Depois do teste, sabe quem serviu Jesus? Os anjos. Deus enviou seus anjos para 
cuidar de seu Filho porque ele passou no teste.  
 

Comente com alegria: Quando você passa pelo teste, Deus te abençoa! 
 

Fixando a lição/ A criança  
repete: Eu também posso 
vencer as tentações, com a 
ajuda de Jesus 
 

Atividade: Pinte a cena  
dos anjos dando comida  
para Jesus e cuidando dele. 
 
 
 
                     
 


