




TEXTO 
PRINCIPAL

• “Não veio sobre vós
tentação, senão
humana; mas fiel é Deus, 
que vos não deixará
tentar acima do que 
podeis; antes, com a 
tentação dará também o 
escape, para que a 
possais suportar.” 

(1 Co 10.13)



RESUMO DA 
LIÇÃO

• Nenhum ser 
humano está livre 
de ser tentado, seja
por seus próprios
desejos carnais, seja
pelo Inimigo de 
nossas almas.



INTRODUÇÃO



Um dos maiores perigos para uma vida de santidade e 
comunhão com Deus é a tentação. 

Ela pode se manifestar de diversas formas e para todas as 
pessoas. 

Até o próprio Senhor Jesus foi tentado, mas não se deixou ser 
vencido pela tentação. 

A tentação não é o pecado em si, mas uma isca para que a 
pessoa caia nele



I – O QUE É A TENTAÇÃO



1- Um convite ao pecado.

• Podemos descrever a tentação como um Impulso
que move o ser humano a alguma ação que abrirá a 
porta para o pecado, ou para alguma situação que 
vai comprometer o futuro da pessoa que está
sendo tentada. 

• A tentação não é o pecado, mas um convite a ele;

Você pode ceder ou não



2. Uma forma 
de provar se 
cremos que 

Deus é 
suficiente
para nós.

• Quando uma pessoa cede à 
tentação, ela está agindo de maneira
como se Deus não se importasse
com suas necessidades,

• Quando somos tentados e 
cedemos, mostramos que não
confiamos em Deus.

• Adão e Eva se esqueceram de que 
o Criador é suficiente quando se 
depararam com a ideia de que 
poderiam conhecer o bem e o mal, 
assim como que Deus (Gn 3.1-5).



• O preço da desconfiança e 
da desobediência foi
definitivo (Gn 3.14-19,23). 

• A tentação passa pela 
confiança.

A tentação é um teste de 

confiança para todos nós,

2. Uma forma 

de provar se 

cremos que 

Deus é 

suficiente para 

nós.



3. A tentação não resistida faz com que 
uma pessoa caia de onde Deus a colocou.



II – COMO ELA SE MANIFESTA



1. Por uma ação de Satanás.

• O inimigo é descrito como um dos principais agentes da 
tentação, pois ele tentou o próprio Senhor Jesus Cristo 
(Mt 4.1-11). 

• Ele fez o possível para que Jó blasfemasse contra Deus 
(Jó 1.11), mas não conseguiu que o patriarca deixasse de 
ser um homem sincero, reto e temente a Deus (Jó 1.8). 

• Satanás vai observar o momento e o lugar em que 
estamos, e oferecerá ciladas a fim de que pequemos
contra Deus.



• A tentação também pode ganhar
forças quando o Diabo se utiliza
de certos sentimentos que 
abrigamos em nossos corações, 
como por exemplo: o orgulho. 

• Foi o que aconteceu com 
Nabucodonosor (Dn 5.18-21). 



• Momentos de isolamento também tendem a fazer
com que fiquemos mais suscetíveis às tentações. 

• Satanás tem investido para que servos de Deus 
deixem de congregar e de terem comunhão uns com 
os outros. 

• Ovelhas que andam longe do rebanho e afastadas
dos cuidados do pastor, sempre são alvos fáceis dos 
lobos e mercenários (Jo 10.11-13).



2. Focando em nossas necessidades.

Uma necessidade pode ser um canal para a tentação

A necessidade do dinheiro
Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males; e 
nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si 
mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6:10

A necessidade do poder (envolvimento no mundanismo)
E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados 
pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual 
seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. Rom 12:2

A necessidade do amor e carinho (mulher samaritana)
Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido, e vem cá.
A mulher respondeu, e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: 
Disseste bem: Não tenho marido;
Porque tiveste cinco maridos, e o que agora tens não é teu marido; 
isto disseste com verdade. João 4:16-18



3. Focando
em algo de 

que não
precisamos

.

As oportunidades para 
ganharmos dinheiro fácil, ou 

mesmo as promoções comerciais 
nos levam ao erro, quando 
estamos distantes de Deus

➢ Adão e Eva não precisavam 
desobedecerem, mas, desobedeceram

➢ Balaão sabia que Deus não 
amaldiçoaria Israel, mas se deixou 
levar por um prêmio do qual não tinha 
necessidade (2 Pe 2.15; Jd 1.11).



III – QUANDO CEDEMOS À 
TENTAÇÃO



1. Perdemos a comunhão com Deus.

• A primeira consequência de se ceder à tentação é a perda
gradativa da comunhão com Deus, advinda do pecado (Gn 3.8).

• Davi sentiu esse peso quando cedeu à tentação e adulterou
com Bate-Seba

“Não me lances fora da tua presença e não retires de 
mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da 
tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário” 

(Sl 51.11,12).



1. Perdemos a comunhão com Deus.

• Consequencias dos que cedem à tentação

✓ Sentimento de culpa
✓ Morte espiritual

Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela 
sua própria concupiscência.
Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o 
pecado; e o pecado, sendo consumado, gera a morte. 
Tiago 1:14,15



2. Comprometemos o nosso futuro.

•O ato de ceder a uma tentação pode
selar o destino de uma pessoa.

➢ Alcoolismo

➢ Drogas

➢ Infidelidade conjugal

➢ Adultérios

➢ Imoralidade sexual



• 3. Ficamos dominados por sentimentos ruins.

A frustração, a baixa autoestima, o sentimento 
de culpa, o medo e a ideia de que Deus virou as 

costas para nós.

Esses sentimentos adoece fisicamente o corpo

Não veio sobre vós tentação, senão humana; mas fiel é 
Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, 
antes com a tentação dará também o escape, para que 

a possais suportar. 1 Coríntios 10:13



CONCLUSÃO

• É preciso entender que a tentação envolve muito
mais do que uma satisfação pessoal, física ou
emocional momentânea. 

• Essa satisfação nunca será duradoura, mas suas
consequências poderão ultrapassar gerações. 

• Por isso, é necessário entender e crer que Deus é 
mais do que suficiente para todos nós, e que seus
mandamentos existem para que sejamos protegidos de 
pecar contra Ele, caindo em tentação. 



REFLEXÃO



De acordo com a lição, 

como podemos descrever a 

tentação?

A Tentação pode ser descrita como um 
impulso que move o ser humano ao 

pecado.



A queda de uma pessoa 

costuma ocorrer em uma 

única tentação?

A Queda de uma pessoa costuma se 
dar aos poucos, com pequenos atos de 

desobediência.



Satanás é o único agente 

que promove a tentação?

Não, pois a tentação pode ocorrer 
também quando focamos nas nossas 

necessidades ou em oportunidades de 
ter algo de que não precisamos.



Cite uma consequência de 

se ceder à tentação.

Perder a comunhão com Deus.



Se cedermos à tentação, 

quais sentimentos vão nos 

afetar?

Ficamos dominados por 
sentimentos ruins.


