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Olá, crianças do MC!
Tudo bem com vocês?

Queremos conversar sobre a tentação. 
Na oração do Pai-Nosso, falamos:  “E não 
nos deixes cair em tentação”. Esta é a 
sexta petição, ou seja, o sexto pedido que 
fazemos a Deus nessa oração. 

Mas o que significa a pala-
vra “tentação”? Tentação é 
uma sedução para o mal, 
quando sentimos uma vontade 

muito forte de fazer algo errado, 
como algo proibido; ou de não 

fazer o que é certo, como um 
dever ou obrigação.

E o que estamos pedindo ao orar as-
sim? O Catecismo Menor expli-
ca: “Deus em verdade não tenta 
ninguém; mas suplicamos nes-

ta petição que nos guarde e preserve, para 
que o diabo, o mundo e a nossa carne não 

nos enganem, nem nos seduzam 
a crenças falsas, desespero ou 

qualquer outra grande infâ-
mia ou vício; e ainda que ten-
tados, vencemos afinal e re-

tenhamos a vitória”.

Quando oramos para não cair em tenta-
ção, admitimos que somos tentados a fazer 
algo errado, que nos leva a pecar, mas tam-
bém sabemos que a verdadeira força para 
resistir vem de Deus. Sabemos 
que, com Jesus, podemos ven-
cer as tentações. Guiados pela 
Palavra de Deus, temos força 
para fazer a sua vontade e lutar 
contra o mal. Deus está ao nosso 
lado e nos capacita para vencer todas as 
dificuldades.

ML encarte nov19.indd   7 01/11/2019   16:39:29



Pinte somente as letras que tem um pontinho preto e descubra a frase que está 
misturada no meio das letras:

Jesus é o nosso amigo! E ele nos ensina um versículo que está no livro de Efésios, capítulo 
6, versículo 11, que diz: 

“Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes 
contra as armadilhas do diabo”.

Vocês sabem o que é uma armadura? Já viram em livros ou filmes? A armadura é um con-
junto de equipamentos que o soldado, em tempos antigos, usava para lutar na guerra e se 
proteger, como: capacete, espada, escudo, couraça e outros itens.

O versículo compara o cristão a um 
soldado: todos nós, cristãos, que confia-
mos em Jesus, estamos lutando contra 
o mal, que quer nos separar de nosso 
Senhor, e, assim, nos fazer perder a guer-
ra. Mas Jesus está lutando conosco e nos 
ensina, através da Palavra, a vivermos 
protegidos pela armadura de Deus.

Agora, vamos pintar o soldado 
com a armadura de Deus! Abra a 
sua Bíblia em Efésios 6.11-18 e, con-
forme a leitura, pinte a parte da ar-
madura citada no texto bíblico.

Você percebeu que a Palavra de Deus faz parte da armadura do cristão? Isso quer dizer 
que devemos estudar a Bíblia diariamente, sempre que tivermos a oportunidade, para que 
sejamos fortalecidos para lutar contra as tentações. Pinte o desenho da Bíblia e con-
torne a frase pontilhada.

Bíblia     Sagrada

A Palavra de Deus é uma arma poderosa
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As tentações ou armadilhas do diabo são as coisas que o inimigo usa e faz para afastar 
os cristãos de Jesus, levando-os a praticar o mal, desobedecendo a Deus. Queremos ser 
soldados de Jesus, corajosos e animados para fazer o bem! Então, vamos estudar a Bíblia 
e orar sempre:

“Senhor Jesus, eu quero ser um soldadinho teu. Guia-me sempre no caminho do bem. 
Fortalece a minha fé, pois sei que, unido a ti, receberei a vida eterna. Sei também que 
posso orar com toda a confiança: ‘Pai nosso que estás nos céus. Não nos deixes cair em 
tentação’. Amém.”

Transforme a figura abaixo em um “relógio”, escrevendo as horas e desenhan-
do os ponteiros que indicam quando e como você gosta de orar para Jesus:
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