
 

 

 

Buscando o melhor de Deus para a sua vida!
 

Em Tiago 1:13-15 encontramos a 

seguinte passagem: “Ninguém, sendo tentado, 

diga: ‘De Deus sou tentado’; porque Deus não 

pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. 

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”.  

A tentação não vem de Deus, ela surge 

quando nos afastamos dEle. Nossa natureza 

decaída é herdada desde o Éden. Nossa 

curiosidade, o desejo da transgressão, o desejo 

de sermos donos de nosso próprio destino. 

Conforme diz a passagem bíblica que acabamos 

de ler, se nós não nos atentarmos para o mal que 

está desenvolvendo em nossa vida acabaremos 

construindo um caminho terrível que nos levará 

primeiro ao pecado e do pecado à morte eterna.  

Porém o que Deus quer para nós é a vida 

eterna. Por isso, hoje em nosso GF vamos 

conversar sobre 2 pontos quanto a tentação:  

 

1. A fonte da tentação não é Deus, mas 

nossos desejos errados: quando a Bíblia fala de 

Satanás e dos opressores, ela nos desafia a 

enfrentá-los, porém com a tentação é diferente. 

Ela vem de forma sutil e nos alcança; não temos 

como subjugá-las, por isso o ideal é que a 

evitemos, corramos dela.  

Lembre-se: sempre seremos derrotados se 

andarmos perto da tentação; é como andar à 

beira do abismo, brincar na corda bamba, e 

certamente vamos cair.  

 

2. A tentação leva ao pecado e o 

pecado, à morte: a morte é a notícia da página 

do jornal, do noticiário local ou nacional. Mas o 

que vem antes da tragédia? Em casos como a 

violência, prostituição, mentira, desobediência, 

rebeldia, vandalismo, bebidas, é sempre o 

PECADO, a vida depravada.  

 

 

 

 

 

E infelizmente, essas coisas acontecerão 

sempre com pessoas que cederão às tentações 

deste mundo.  

 

CONCLUSÃO: Vamos nos prevenir da 

tentação, e receber do nosso Deus o que há de 

melhor, a vida eterna. Mas para isso é preciso 

que observemos alguns pontos quanto a tentação: 

- Fuja das falsas amizades e dos 

relacionamentos amorosos com pessoas que não 

têm o mesmo compromisso que você tem em 

Deus;  

- Fuja das tentações, nunca ache que 

você está forte ou santo demais e, portanto, 

invulnerável a elas; isso é um perigoso engano e 

nunca termina bem; 

- Busque ocupar sua mente com as coisas 

que realmente valem a pena e se dedique ao que 

agrada ao Senhor. 

SEMANA 09 À 15 DE 

MARÇO DE 2020! 

“Foge também das paixões da mocidade; e 

segue a justiça, a fé, o amor, e a paz com os 

que, com um coração puro, invocam o 

Senhor”. 2 Timóteo 2:22 


