
Períodos de provação
trazem consigo desafios
e oportunidades. Em
geral, temos a tendência
de nos atentar mais
para o lado negativo

em jejum e oração. Já
imaginou? Quarenta dias
sem comer ou beber nada,
sem ver ninguém, sem
sombra para se proteger
do sol e sem um teto para
se abrigar nas noites frias
do deserto. Jesus precisou
ser muito forte! Vale
lembrar

Como deve ser ficar 
40 dias sem comer  
e sem beber nada?

Dia 8: A Quarentena de 
Jesus - parte 1
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Logo após o seu batismo nas águas, Jesus foi levado
ao deserto pelo Espírito Santo, onde permaneceu
por 40 dias e 40 noites. Ele ficou todo esse tempo
em

para os aspectos negativos de um momento como
este que estamos vivendo: a solidão e as saudades
dos amigos e familiares devido ao isolamento social,
as dificuldades financeiras relacionadas à crise
econômica que o país enfrenta, as mortes
decorrentes da pandemia... É verdade, são tempos
difíceis, mas também raros se olharmos por outro
ângulo! Quando foi que tivemos a chance de passar
tanto tempo em família? Apesar dos esforços para
trabalhar a distância, é inegável que dispomos de
mais horas para aproveitar junto aos nossos filhos e
na presença de Deus. Cabe a nós investir tempo em
buscar mais a Deus nestes dias e nos encher da Sua
Palavra para resistir às dificuldades diárias. Jesus
saiu mais forte do deserto e se seguirmos o Seu
exemplo, também sairemos fortalecidos desta
quarentena!

Que Jesus também enfrentou uma
quarentena? Assim como está
acontecendo conosco, Jesus aderiu ao
isolamento social e passou 40 dias
sozinho
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Eu digo não
(Menos um Kids)
Palavras
(Banda Resgate)

Transições não são simples. Pode parecer que estamos
parados em casa, mas a verdade é que cada dia desta
quarentena têm trazido seus desafios e a coisa toda
tem sido uma aventura – às vezes não tão divertida! Já
se diz por aí que a vida nunca mais será a mesma após a
pandemia, e que vamos entrar em um novo momento
da história da humanidade. Vale lembrar que em tudo
Deus tem um propósito e desta vez não é diferente. Em
meio às provações diárias, O Senhor tem nos ensinado
a confiar na Sua Palavra e a nos fortalecer para resistir
às tentações e vencer o mal, que a todo custo tenta
desviar nosso foco e nos tirar da presença de Deus.
Vamos manter nossos olhos focados em Jesus e o
inimigo não terá chance!

Lembrar que, apesar de ser o Filho de Deus, Jesus era
100% homem e estava sujeito à fome, ao frio e ao
cansaço tanto quanto eu e você. De onde então ele
tirou forças para aguentar essa grande provação?
Vamos ver como Jesus reagiu ao ser abordado pelo
inimigo para descobrir. Por três vezes, Satanás tentou
fazer com que Jesus pecasse. Primeiro, ele tentou
convencer Jesus a transformar pedras em pães para
saciar a fome. Jesus respondeu que para viver não era
necessário apenas comida, mas também estar cheio da
Palavra de Deus. Em seguida, o diabo levou Jesus até a
parte mais alta do templo e disse para ele se jogar de
lá de cima, pois Deus enviaria anjos para salvá-lo se Ele
fosse realmente o filho de Deus. Usando uma
passagem bíblica, Jesus declarou que não colocaria o
Senhor à prova. Por fim, o inimigo ofereceu a Jesus
todos os reinos do mundo, com uma pequena
condição: bastava que Jesus o adorasse! Até parece!
Jesus mandou Satanás embora dizendo: a Palavra de
Deus diz “adore o Senhor, o seu Deus, e SÓ a Ele preste
culto”. Vendo que não teria chance contra o o Mestre,
o diabo saiu correndo! Logo em seguida, os anjos
vieram e cuidaram dele. Além destas, Jesus enfrentou
muitas outras provações durante o tempo que esteve
no deserto. Sua principal arma era sempre a mesma: a
Palavra de Deus. Ele não se deixou levar pelas
vontades da carne, pelo prazer dos olhos ou pela
soberba da vida. Todo o seu esforço para vencer as
tentações valeu a pena, porque Ele saiu desta etapa
fortalecido e pronto para começar o seu ministério e
encarar os muitos desafios que viriam pela frente!

Texto-base: Mateus 4:1-11
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sozinho no deserto, onde encarou diversas provações.



Versículo para 
memorizar

“Nem só de pão viverá o homem, 
mas de toda palavra que sai da 

boca de Deus”. Mateus 4:4

Jesus não comeu ou bebeu nada durante os 40
dias que passou no deserto. Você entende a
importância do jejum?

Durante o tempo que passou no deserto, Jesus
enfrentou e venceu algumas tentações. Você
também tem sido tentado durante esta quarentena?
Seguindo o exemplo de Jesus, como podemos
resistir às tentações?

Jesus poderia ter
jejuado em muitos lugares,
mas Ele foi para o deserto.
O que o levou a fazer esta
escolha?

Ninguém gosta de passar por provas, mas sem 
elas, não passamos de ano! Jesus estava preparado 
para encarar aquele teste. Como Ele se preparou? 
Você também tem fortalecido seu relacionamento 
com Deus nesta quarentena?

Durante os 40 dias que passou no deserto, Jesus
esteve em intimidade com Deus. Ele foi obediente e
esperou pacientemente o cumprimento do plano do
Pai. Em tempos difíceis, podemos confiar em Deus e
nos achegar ao Senhor pois ao fazer isso, Ele nos
fortalece e prepara para “passar de fase” e viver
coisas novas em Sua presença! Vamos pedir pelo
trabalhar de Deus em nossas vidas e agradecer
pelos momentos de intimidade com Ele a sós e em
família?

“Querido Deus, te agradecemos por sempre cuidar
de nós, mesmo quando andamos pelos desertos
da vida. Queremos ser cheios da Tua Palavra e te
pedimos que nos ajude a resistir às tentações e
vencer o mal. Oramos em nome de Jesus! Amém.”

Durante a sua quarentena no deserto, 
Jesus foi tentado 3 vezes pelo diabo. 
O que ele respondeu em cada uma 

destas situações?

O que o Espírito Santo
ministrou aos nossos
corações hoje? Vamos orar
juntos?!
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1a; 2b; 3c.

Jesus saiu fortalecido e vitorioso de sua
quarentena no deserto. E você? Está confiante
de que sairemos mais fortes desta quarentena?
Se sim, como? Se não, por que?

a) Nem só de pão 
viverá o homem!
b) Eu não tenho 
poder pra fazer isso.
c) Eu não estou com 
fome.

a) Eu não tenho 
medo de altura!
b) Não se deve 
tentar o Senhor.
c) Deus não se 
agrada disso.

a) Meu reino não é 
deste mundo.
b) Eu já sou o dono 
de tudo mesmo...
c) Somente ao 
Senhor eu adorarei! 


