
 
 
 

Outubro - Campanha Crianças que 
oram  

“Vivendo o Melhor Segundo Semestre das nossas Vidas” 

 

AULA 4 - Quando oro venço as tentações  

 

Hoje vamos encerrar nossa campanha falando que podemos vencer as tentações, Jesus foi tentado e 

venceu, pois estava em jejum e oração. 

Nessa aula também vamos falar sobre halloween.  
 
 

Dia 31 comemora-se o dia das Bruxas as escolas certamente irão convidar as crianças para irem 
fantasiadas e a comer muitos doces. Vamos ensinar as crianças vencer a tentação como Jesus e 
vamos convida-las para iniciarem um jejum e terminar no próximo domingo, onde faremos o 

encerramento do jejum. Ore e unja cada criança. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Nós vamos vencer, nenhum obstáculo pode nos parar, satanás nos tenta dizendo que não vamos vencer, mais nós 

podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. 

 
LEIA E MEDITE: 

 

Mateus 4.1-11;  Tiago 4:7 
 
OBJETIVOS: 

 

 Que a criança aprenda a vencer as tentações; 

 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
1. Coloque a bíblia dentro de uma caixa. Diga que dentro da caixa há uma surpresa. 

 Passem a caixa para cada criança, para que descubram o que há dentro; orientem que podem balançar a 
caixa, mas não podem abri-la.  
 

2. Retire da biblia as imagens e conte a historia. 
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MINISTRANDO: 

 

Oi galerinha mais linda de Jesus, hoje nós temos uma história muito legal, hoje nós vamos aprender com 
vencer aquilo tudo aquilo que o papai do céu não gosta, nós estamos perto de uma festa muito feia, a festa 
do Halloween, o dia das bruxas, esse dia as pessoas usam roupas feias, escuras  e o rosto também fica bem 
feio, o papai do céu fica muito triste, porque ele nos criou para celebrar a vida e nesse dia as pessoas não 
fazem isso, mais nós que somos filhos podemos fazer diferente, assim como fez Jesus o Filho de Deus 
quando ele foi levado a uma montanha bem grande, lá em cima ele foi tentado a fazer aquilo que não era a 
vontade de Deus, mais ele conseguiu resistir, sabe porque? 
Porque ele estava em jejum e orou muito, e o papai do céu deu força para ele e também pode dar força e 
graça para você vencer todas as tentações. 
 
Então vamos orar 

 

 
ORAÇÃO: 

 

Papai do ceu, me ajuda a resistir todas as que te deixar triste, eu te amo Senhor e quero fazer a sua 
vontade. Em nome de Jesus. Amém! 
Ore e unja as crianças. 
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ATIVIDADE  

Atividade para colorir – Jesus também orou e venceu o mal ( ANEXO) 

 
                  

 
LEMBRANCINHA: 

 

Marcador de pagina ou prendedor escreva o versículo. 
 

 

              
 
Boa aula! 


