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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): 

 
“Após ser batizado nas águas e receber o Espírito Santo, Jesus se retira para o deserto, para jejuar e, assim, se 
habitar para o incomparável envio que tinha a cumprir. Seja na vida pessoal ou ministerial, não há vitoria sem 
santificação e sem habilitação (Mt17.21)”. 
Bíblia apostólica. 
Você foi escolhido, leve a criança a ter esse sentimento de oração e jejum para vencer as tentações. 
 
Vamos lá! 
 

LEIA E MEDITE: 

 
Mateus 4.1-11;  Tiago 4:7 
 
OBJETIVOS: 

 Que a criança aprenda a vencer as tentações; 

 Que a criança use as armas jejum e oração. 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

A proposta de satanás é usar as crianças para causar medos, terror noturno. Apresenta a festa do dia das 
bruxas como algo inofensivo, brincadeira de criança. Mentira de satanás.  
Vamos guerrear!! 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
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1. Coloque a bíblia dentro de uma caixa. Diga que dentro da caixa há um objeto e vamos ver quem 
descobre? 

 Passem a caixa para cada criança, para que descubram o que há dentro; orientem que podem balançar a 
caixa, mas não podem abri-la. Quando alguém descobrir, abram a caixa, mostrem a Bíblia e leiam. 
 Salmo 119:11: “Escondi a Tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti”. Peça para repetir e 
versículo e memorizar. 
 

2. Imagens para ilustras a historia. 

  

  
                                                                                                                                          

MINISTRANDO: 

Ola crianças, novamente eu tenho uma caixa, mas vou deixar que passem de mão em mão para descobrir o 
que tem dentro, mas , não vale abrir ok?! Vamos ler o versículo. 
(Incentivar a leitura bíblica, como alimento do espírito e é a Palavra de Deus, e sobre a aula de hoje resistir 
às tentações). 
 Alguém já disse para você fazer algo que você sabe que é errado? — Já te desafiaram a fazer algo assim? 

Ou disseram que seria divertido e que não tinha nada de mais? Ou até meso disse que se fizer não conta 

para ninguém?— Quando alguém faz isso, está nos tentando. 

Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Ele estava d jejum há quarenta dias e 

quarenta noites, será que Jesus estava com fome? Sim estava!. 

O diabo aproximou-se dele e disse: "Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem 

em pães". Isso mesmo ele estava tentando Jesus, afinal Jesus estava com fome. Será que Ele resistiu? 

Jesus respondeu: "Está escrito: ‘Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca 
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de Deus’". Ou seja, a palavra de Deus nos alimenta, alimenta o nosso espírito como aprendemos na aula 

passada. 

Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: 

"Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito: ‘Ele dará ordens a seus anjos a seu 

respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra’". 

Jesus lhe respondeu: "Também está escrito: ‘Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus’". O diabo estava 

tentando Jesus o tempo todo. Como Jesus estava vencendo essas tentações? Com a palavra de Deus e 

estava em jejum e oração. 

Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. 

E lhe disse: "Tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar". 

Jesus lhe disse: "Retire-se, Satanás! Pois está escrito: ‘Adore o Senhor, o seu Deus e só a ele preste culto’". 

Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. 

Jesus teve autoridade e disse para Satanás se retirar, quando você ora, você se aproxima de Deus e 

também tem autoridade para vencer as tentações, essa semana será uma semana de tentações do diabo, 

quem sabe o que vai acontecer nas escolas, nos prédios...? Isso!!! halloween. E você irá dizer NÃO todas as 

vezes, assim como Jesus fez. 

Hoje nós vamos iniciar um jejum de DOCES, assim como Jesus você estará em jejum e oração. Deus te 

escolheu você é criança que ora e vence as tentações. Faça um comunicado e avise para os pais. 

Ensine as crianças a dizer não. Essa musica vai ajudar.  

 https://www.youtube.com/watch?v=-c55TcJAT-A 

Maiores instruções de como falar sobre essa festa para as crianças está aqui no site em Suporte 

Pedagógico. 

 
ORAÇÃO: 

Professor ore e unja cada criança. Declare o jejum aberto. 
 
VERSÍCULO: 

Salmo 119:11:  “Escondi a Tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti” 
 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

1. Como Jesus venceu a tentação? 
2. Quantos dias Jesus estava jejuando? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não com tristeza, nem por constrangimento; porque 
Deus ama ao que dá com alegria.  
II coríntios 9.7 
Entregue seu melhor para o Senhor. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-c55TcJAT-A
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ATIVIDADE        

Peça às crianças que façam mímicas ou representem modos de resistir às tentações. 

1. Prepare alguns “Cartões de Tentação”, escreva neles tentações que as crianças possam ter de 

enfrentar, como, por exemplo: mentir, colar, roubar, falar palavrões, etc.  

2. Prepare outros cartões, “Cartões de Ajuda”, e neles escreva: Fé em Jesus Cristo, Pais, Professores, 

Bons amigos, Oração, Jejum, Palavra de Deus, o Espírito Santo, Evitar as tentações e outras coisas 

que ajudem a resistir às tentações. 

Faça um montinho com os Cartões de Tentação, com a parte escrita para baixo, e outro montinho com 

os Cartões de Ajuda. Peça a uma criança que escolha um Cartão de Ajuda e um de Tentação e diga o que 

está escrito neles (para os menores coloque imagens). Deixe que as crianças discutam e decidam o que 

fazer. Vá auxiliando. 

 

LEMBRANCINHA: 

 
Marcador de pagina ou prendedor escreva o versículo. 
 

   
 
Boa aula! 


