
                      ATIVIDADE EM FAMÍLIA              

 
SEMANA nº 05 – O DIABO TENTA ENGANAR JESUS 

 
NOME:___________________________________________DATA 31/01/2021 

 
Orientações ao responsável pela criança: 

• 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); 
• Aponte para as figuras para que a criança acompanhe; 
• A história a ser contada de terça a sexta está em Mateus 4:1-11; Lucas 4:1-13 

(sua leitura); 
• 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:  

 
     “DEUS É AMOR.” 1 JOÃO 4: 8b.  

Gestos do versículo: DEUS – Apontar para o alto; É AMOR – colocar mão no peito 

 
SEGUNDA-FEIRA 

HISTÓRIA        
Depois que Jesus foi batizado, o Espírito Santo o levou para o 

deserto para ser tentado pelo nosso inimigo – o diabo. Você sabe o 
que é tentação?  

Tentação é um teste para saber se você vai obedecer a Deus ou 
não. O diabo é o nosso inimigo e ele sempre quer atrapalhar os planos 
de Deus. Por isso ele parece ser legal e bonito, mas ele é muito feio e 
quer enganar todos nós. Ele sempre quer mudar o que Deus diz. 

Jesus ficou no deserto durante 40 dias e sem comer! O que irá acontecer? 
 
Repetir o versículo com o seu filho: “DEUS É AMOR” 
 
ATIVIDADE: Pinte Jesus orando no deserto. 

 
 
 
 

 

 

 



ORAÇÃO- Leia e a criança repete: Deus, me ajude a passar no teste te 

obedecendo! 

TERÇA-FEIRA 
 

HISTÓRIA 
       O diabo é o pai da mentira, então aproveitou que Jesus estava com fome e fraco 
para mentir para Jesus. Quando você mente, está deixando o diabo feliz e Deus triste! 
       “Se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão – eu sei que você 
está com fome”. Jesus conhecia tudo sobre a Bíblia e sabia que o diabo odeia a 
verdade. 
       “Está escrito: ‘Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da 
boca de Deus”.  

 

      O diabo queria atrapalhar os planos de Deus tentando fazer Jesus comer. Mas 
Jesus sabia que no momento certo, Deus iria mandar comida.  
      Sentir fome e comer é normal, não há nenhum problema nisso. Mas Jesus escolheu 
ficar com fome e obedecer a Deus e não ao diabo. 
      Deus quer que você obedeça em todos os momentos. O diabo tentou enganar 
Jesus mandando transformar as pedras em comida. Pinte a figura que mostra qual era 
essa comida.  
 
Repetir o versículo com o seu filho: “DEUS É AMOR” 
 
ATIVIDADE: O diabo tentou enganar Jesus mandando transformar as pedras em 
comida. Pinte a figura que mostra qual era essa comida. 
 
 

             
                    Pães                                                                Sorvetes 
 

ORAÇÃO- Leia e a criança repete: Deus, eu quero te obedecer em todos os 

momentos! 



QUARTA-FEIRA 
 

HISTÓRIA 
      O diabo não desiste. Ele tentou enganar Jesus mais uma 
vez, então levou Jesus para o lugar mais alto do templo. 
     “Se é filho de Deus, pula daqui de cima até em baixo e 
Deus mandará anjos para te segurarem e eles não deixarão 
você se machucar”.  
      Jesus sabia que o diabo queria que ele desobedecesse 
a Deus e pecasse. “Também está escrito, não ponha a prova 
o Senhor seu Deus”. 
      Jesus preferiu ser visto como covarde do que desobedecer a Deus. Deus prometeu 
cuidar de você, mas você não pode ficar brincando com coisas perigosas, que pode 
machucar ou fazer mal. 
      Deus quer que você obedeça em todos os momentos. 
 
Repetir o versículo com o seu filho: “DEUS É AMOR” 
 
ATIVIDADE: O diabo queria que Jesus se jogasse de cima do templo ou de cima de um 
carro? Faça um círculo na resposta correta: 
 
 

                     
 

ORAÇÃO- Leia e a criança repete: Deus, obrigado por sempre cuidar de mim. 

 
QUINTA-FEIRA 

 
HISTÓRIA 
 
Satanás levou Jesus para uma montanha alta e mostrou todas as cidades do 
mundo. Satanás disse para Jesus: “Tudo isso lhe darei, se te ajoelhar e me adorar“. 
      Pela terceira vez, Satanás tentou enganar Jesus. Ele queria dar algo que já era de 
Jesus. 
      Saia daqui, Satanás! Pois está escrito: “Adore o Senhor, o seu Deus e só a ele 
preste culto". 
      A Palavra de Deus é poderosa e faz o diabo tremer de medo! (Mostre sua Bíblia) 
Jesus não ouviu Satanás e decidiu sofrer na cruz e obedecer a Deus. 
 
Repetir o versículo com o seu filho: “DEUS É AMOR” 



ATIVIDADE: O que faz Satanás tremer de medo? Cubra com lápis vermelho o 
quadrado com a resposta certa.  

                           
 
ORAÇÃO- Leia e a criança repete: Deus, obrigado Pela tua palavra, a Bíblia! 

 
SEXTA-FEIRA 

 
HISTÓRIA 

Jesus venceu o diabo falando 
versículos da Bíblia, por isso é importante 
você aprender tudo sobre o que Deus quer 
e decorar os versículos para falar quando 
o diabo quiser te enganar. 

O diabo é inimigo de Deus e nosso 
também. Ele não queria que Jesus 
obedecesse a Deus.  

Mas Jesus obedeceu e passou no 
teste! Ele não foi desobediente como 
Adão. Então    Deus enviou anjos para cuidar de dele.  

O diabo foi embora, mas não vai desistir de destruir Jesus.  
Não esqueça! Deus quer que você obedeça em todos os momentos. 
 

Repetir o versículo com o seu filho: “DEUS É AMOR” 
 

ATIVIDADE:  Circule a figura que mostra o que aconteceu depois que Jesus venceu a 
tentação. 
 

                          
 
     Anjos foram servi-lo.                                  Fez uma festa! 
 
ORAÇÃO- Leia e a criança repete: Deus, me ajude a decorar os versículos  


