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A TENTAÇÃO
Texto básico: Tiago 1.13-15
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I – A ORIGEM DO PECADO
A tentação não procede de Deus, mas da cobiça do homem. Tg 1.13-15
A tentação procede de Satanás. Ele usa o
nosso desejo de possuir as coisas, nossas inclinações naturais, procura nos desviar para o mal
Usa também as nossas necessidades:
de amar, de procriar, de governar e nos defender.
A tentação começa com uma insinuação em nossa mente.
Se deixarmos que o pensamento prossiga, ele irá ocupar a nossa mente até se transformar em pecado.
Satanás é o tentador (Mt 4.3). E ele conta com aliados muito fortes, que são:
A concupiscência (inclinação) da carne;
A concupiscência (desejos) dos olhos;
A soberba da vida. ( 1 Jo 2.16)
Isso pode ser visto na tentação de Eva (Gn 3), quando ela viu que:
A árvore era boa para se comer (concupiscência da carne);
Agradável aos olhos (concupiscência dos olhos);
Desejável para dar entendimento – querer ser igual a Deus (soberba da vida).

II – PODEMOS RESISTIR A SATANÁS
“Sujeita-vos, portanto, a Deus; mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.” Tg 4.7
Ø Satanás foi resistido por Jesus no deserto, através da Palavra de Deus.
Satanás foi vencido
• no deserto e na cruz do calvário.
• No jardim do Getsêmani, Jesus orou três vezes:
“Pai, se queres, passa de mim este cálice; contudo, não se faça a minha vontade, e, sim, a tua.” Lc 22.42
A ÚNICA MANEIRA DE RESISTIR A SATANÁS É ATRAVÉS DA INTEIRA SUBMISSÃO A DEUS.
Sempre que uma pessoa é tentada ela faz perguntas. Uma delas é:
POR QUE DEUS PERMITE QUE SEJAMOS TENTADOS?
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III – POR QUE DEUS PERMITE QUE SEJAMOS TENTADOS?
Deus permite provas, tentações, para nos aperfeiçoar.
Quando a pessoa é tentada, sua fé é colocada à prova.
Se passa na prova, ela adquire perseverança.
Ao passar por várias provas, ela adquire perfeição e integridade.
“Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da
vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais
maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma.” Tg 1.2-4

IV – A TENTAÇÃO TEM LIMITE
“Não vos sobreveio tentação que não fosse humana; mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais
tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento,
de sorte que possais suportar” 1 Co 10.13
DEUS CONHECE A NOSSA CAPACIDADE DE SUPORTAR A TENTAÇÃO.
Paulo orou três vezes por um problema. Mas a resposta de Deus foi:
“A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza” 2 Co 12.9
Ø Deus mostrou a Paulo que ele podia suportar e vencer sua prova. Pois ela não é maior do que podemos
resistir.
V – O QUE FAZER QUANDO CAIR EM TENTAÇÃO
“Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de
toda a injustiça.” 1 Jo 1.9
1º) Reconheça o seu erro.
Reconheça que não resistiu à tentação.
Reconheça que falhou.
Foi isso que Davi fez. Sua confissão está no Salmo 51. Leia-o
2º) Arrependa-se do seu pecado.
Mude de atitude e de pensamento quanto ao seu pecado.
3º) Confesse o seu pecado e levante-se de novo.
Quando Davi cometeu o pecado de adultério e de homicídio contra o seu general Urias, ele se
arrependeu e escreveu dois salmos de arrependimento: 32 e 51.
No salmo 51.10,11, ele suplica:
“Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me
repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito”.
§ Davi pediu um coração puro, um espírito novo, a alegria da salvação em espírito obediente.
§ Então, você e eu não podemos ficar caídos no pecado, mas temos de confessar a Deus e arrependidos
pedir a Deus que nos perdoe.
§ DEUS PROCURA HOMENS DE CORAÇÃO QUEBRANTADO.
CONCLUSÃO
Como vimos, Deus não tenta ninguém
A tentação procede do inimigo, que tem como aliado a cobiça dos homens e os maus intentos do seu
coração (Tt 1.14,15).
Mas, se nos sujeitarmos a Deus e resistirmos à tentação, com fé em nosso Senhor Jesus Cristo,
SEREMOS VITORIOSOS.
APLICAÇÕES
1.Você sabia que Deus quer que evitemos o pecado? Por isso, Jesus nos ensinou a orar: “...e não nos deixes
cair em tentação”.
2.Você tem de, não apenas orar para não cair em tentação, mas muitas vezes precisa fugir da tentação.
Não se deixe atrair por coisas que provoquem a tentação.
3. A arma de que dispomos para resistir à tentação é a Palavra de Deus. Por isso, você deve usá-la contra
o inimigo.

