
Um recurso para apoiar os dinamizadores na preparação e 
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À ESCUTA DO TEXTO 

Texto de base | Lucas 4:1-13 

 

 

  

ESCOLA SABATINA | 3º TRIMESTRE 2022 
“No Cadinho com Cristo” 

Lição 2 |   
                       A gaiola. 

Verso Áureo 
“Nela exultais, 

ainda que, agora, 
por um pouco de 

tempo, sendo 
necessário, 
haveis sido 

entristecidos por 
várias provações”  

(1 Pedro 1:6) 
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PERGUNTA QUEBRA-GELO  

Que tipo de reflexão suscitou em si a última missão que lhe foi confiada? 

 

      APROXIMAR: 
 

O terceiro evangelho começa com a narração dos nascimentos de João Batista e de 
Jesus (cap.1 e 2). Ele resume de seguida a missão de João Batista até ao seu 
encarceramento pelo rei Herodes (3:1-20). Depois, ele introduz o ministério de Jesus 
contando o que aconteceu aquando do derramamento do Espírito Santo quando 
este orava após o seu batismo (3:21-22), e aponta para a sua genealogia desde José 
até Adão e Deus (3:23-38). O nosso texto (4:1-13) é o primeiro ato de missão de 
Jesus. Tal como o restante dessa missão, Ele é colocado debaixo da orientação do 
Espírito Santo. O ato seguinte (4:14-30) passa-se na sinagoga de Nazaré e explica, 
por meio de um texto do profeta Isaías e pelo discurso de Jesus, em que consiste 
essa missão. O desafio do nosso texto é então a questão dos meios a usar para 
cumprir essa missão. 
 

OBSERVAR:  

Examine o quadro destes três confrontos (v.1-3, 13) – o que nos diz o texto em 
relação ao lugar e momento destes confrontos? Como são designados estes 
confrontos? Quem toma a iniciativa? Quem são os personagens? Que arma dispões 
Jesus? Onde se encontrava essa arma? Qual é a fraqueza sentida por Jesus no 
momento em que se iniciam as três provas? 
 

1. Prova um (vs.3-4) – qual é o desafio do texto? A que capacidade de Jesus faz 
o diabo apelo? Sobre que outras capacidades se apoia Jesus na sua 
resposta? Que texto cita ele? Segundo esta resposta, que estatuto reivindica 
Jesus? Quais os meios pensa Jesus ter para cumprir a sua missão? 
 

2. Prova dois (vs.5-8) – qual é o desafio neste novo quadro? Como é que o 
diabo se apresenta a Jesus? Segundo o discurso deste, que capacidades 
afirma possuir? Segundo a resposta de Jesus, que posição procura ter o 
diabo? Que textos são citados por Jesus? Que posição é reivindicada por 
Jesus? Qual é o verdadeiro desafio desta prova? Que meios recusa Jesus 
utilizar para cumprir a sua missão? 
 

3. Prova três (vs.9-12) – em que situação se realiza esta nova prova? Qual a 
habilidade de Jesus a que faz apelo o Diabo? Que texto cita este? Como é 
introduzida a resposta de Jesus? Esta novidade tem para vós algum 
significado? Se sim, qual? Qual é o desafio desta prova? Que meio vai Jesus 
usar para cumprir a sua missão? 

 
 
 

COMPREENDER: 

A palavra diabo vem do grego diabolos, a qual significa caluniador ou denunciador. 
O verbo, normalmente traduzido por tentar, e o substantivo que dele deriva, 
tentação, querem dizer testar ou provar. 

Lucas 4:1-2 –  

“E Jesus, cheio do 
Espírito Santo, voltou do 
Jordão, e foi levado pelo 

Espírito Santo ao 
deserto, e quarenta dias 
foi tentado pelo diabo” 
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Que efeito produz em si a conciliação destes três diálogos? Como usar corretamente 
os textos bíblicos? 

 

ADERIR:  
 

1. Quando me é confiada uma nova missão, como posso identificar as 
sugestões do Espírito Santo e as do diabo? 
 

2. Qual é o meu nível de conhecimento das Escrituras? De que maneira é que 
eu as utilizo? O que posso fazer melhor para as conhecer? 
 

3. Que tipo de pão, sem ser o do padeiro, posso eu alimentar-me? Como posso 
melhorar o meu regime de alimentação terrestre (jornais, livros, filmes, 
redes sociais, páginas de internet e blogs, divertimentos, músicas, artes, 
etc.)? Que repercussões têm estes alimentos sobre mim quando passo por 
provas na minha vida? 
 

4. Como é que nos podemos ajudar uns aos outros para permanecermos fiéis a 
Deus, e conscientes do nosso estatuto de humanos, sendo convidados para 
fazer bom pão para bem nos alimentarmos espiritualmente, e permanecer 
humildes adoradores e adoradoras de Deus sem o provocar? 

 

 

Refletir:   

Como é que o diabo intervém para me provocar? A que tipo de sugestões sou mais 
sensível? O que poderia fazer com que eu reprovasse nas tentações? 
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