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Quando  
Jesus foi 
batizado,  
Deus falou.   
Ele disse:  
"Este é o  
meu Filho  
amado.   
Nele me 
comprazo." 



O Espírito 
Santo de 
Deus desceu 
sobre Jesus 
como uma 
pomba. 



Logo após, o Espírito 
Santo de Deus conduziu 

Jesus para um lugar 
deserto.  Jesus 
 estava sozinho. 



Jesus jejuou durante  
quarenta dias.  Isso significa 
que ele não comeu qualquer  
   alimento.  Ele estava com  
         muita fome. 



A Bíblia diz que os 
animais selvagens 
também estavam lá. 



Satanás veio tentar 
Jesus.  Há muito tempo 
atrás, ele tentou Adão  
e Eva a desobedecerem  
a Deus no  
Jardim do  
Éden. 



Agora Jesus 
seria testado.  



Satanás poderia 
tentar seduzir 
até mesmo o 
Filho de Deus, 
  Jesus. 



"Se és Filho de  
Deus," o diabo disse: 
"transforma estas 
pedras em pão." 



Ele sabia que Jesus 
estava com fome. 



Ele sabia que o Filho de 
Deus poderia transformar  
      pedras em pão.  Jesus  
      iria obedecer  
      ao diabo? 



Não!  Jesus não obedeceu o diabo.  
Em vez disso, Ele respondeu  
da Palavra de Deus. 



"O homem não viverá só de pão,  
mas de toda palavra que  
procede da boca  
de Deus". 



Então Satanás levou Jesus para a 
grande cidade de Jerusalém, ao 
templo sagrado onde as pessoas 
adoravam a Deus. 



O que o diabo faria a seguir? 



"Se és Filho de Deus, atira-te para 
baixo", disse o diabo.  "Sua 

 palavra diz que Seus 
 anjos vão te 

 salvar." 



"Não!"  Jesus respondeu.  "Também 
está escrito ... Não tentarás ao 
Senhor teu Deus."  



O diabo o tentou de novo.   
Ele levou Jesus para fora da cidade 
no pico de montanha muito alta. 



Mostrando a Jesus toda a glória de 
todos os reinos da terra, 
 o diabo disse: "Eu darei 
 tudo para você, se você 

                     se prostar e  
                     me adorar."  



"Para trás de mim, Satanás!" Jesus 
ordenou.  "Está escrito ... Adoraras 
ao Senhor teu Deus e só a  
Ele serviras." 



O diabo deixou 
Jesus por  
um tempo.   
Então, algo  
maravilhoso 
aconteceu. 



Deus enviou 
anjos para 
confortar e  
cuidar de  
Seu Filho  
Jesus -  
Que não  
obedeceu  
ao diabo. 



UMA ÉPOCA TERRÍVEL PARA JESUS 
 

 Esta história da Palavra de Deus,  
a Bíblia,  

 
se encontra em 

 
Mateus 4, Lucas 4 

"A explicação da tua palavra traz luz." 
Salmo 119.130  



Sim 



Esta história da Bíblia nos fala sobre nosso 
maravilhoso Deus que nos criou e quer que nós 

o conheçamos. 
 

Deus sabe que nós temos feito coisas ruins, 
que chamamos de pecado.  A punição para o 
pecado é a morte, mas Deus ama tanto você 
que ele enviou seu único filho, Jesus, para 

morrer na cruz e pagar pelos nossos pecados.  
Jesus voltou a viver e foi para sua casa no 

paraíso.  Se você acreditar em Jesus e pedir 
a Ele para perdoar os seus pecados, Ele 

perdoará.  Ele virá viver em você hoje, e você 
viverá com Ele para sempre. 



Se você acredita que isso é verdade, diga 
isso ao nosso Deus: 

Querido Jesus, eu acredito que Você é Deus, 
e se transformou em homem para morrer 

por meus pecados, e agora Você está vivo de 
novo.  Por favor, entre em minha vida e 

perdoe meus pecados, para que eu possa ter 
uma nova vida, e um dia vá morar com Você 
para sempre.  Me ajude a obedecer e viver 

para Você como seu filho.  Amem. 
 

Leia a Bíblia e converse com Deus todos os 
dias!  João 3.16 
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