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CASAS ABERTAS

VIDA CRISTÃ PRÁTICA

Tg 1:13-15 - A Tentação - parte 1

Tiago: 1. 13-15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: "Estou sendo tentado por
Deus". Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. 14
 Cada um, porém, é tentado
15
pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido.  Então a cobiça, tendo engravidado,
dá à luz o pecado; e o pecado, após ter-se consumado, gera a morte.
Tentação é a atração para fazer o mal. Ser tentado é uma coisa, outra coisa é ceder à tentação. Não é
pecado ser tentado, mas sim, ceder à tentação. “Você não pode impedir que um pássaro voe sobre a
sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho em sua cabeça” - Lutero.
Deus é a única fonte da vida, a única verdade capaz de libertar do eclodir dos ovos do pecado. O
homem precisa reconhecê-Lo como tal, caso contrário vai afundar na lama do pecado.
● Jeremias 2:13. "O meu povo cometeu dois crimes: eles me abandonaram, a mim, a fonte
de água viva; e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm
água.
● Jeremias 17:13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem Sofrerão
vergonha; aqueles que se desviarem de ti terão os seus nomes escritos no pó, pois
abandonaram o Senhor, a fonte de água viva.
Deus quer em nós um coração desabituado da passageira vaidade - prazeres e seduções do mundo um lucro imenso para a alma.
● Eclesiastes: 1. 14. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol; tudo é vaidade, é correr
atrás do vento!

Jesus foi tentado

Nem Jesus foi poupado de sofrimentos e tentações, nós também não seremos.
● 2 Coríntios: 1. 5. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós,
também por meio de Cristo transborda a nossa consolação.
Jesus Cristo passou por todo tipo de prova e, portanto, sabe o grau de dificuldade que temos quando as
tentações nos sobrevém. Só Ele sabe a extensão, o grau máximo em suportar o pecado, Jesus
suportou até sangrar! Ele nos compreende.
● Hb 12- 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o
próprio sangue.
Jesus Cristo é a Personalidade de Deus em perfeição!
● Hb 1:3 O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser,
sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a
purificação dos pecados, ele se assentou à direita da Majestade nas alturas,
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Sendo a Própria Personalidade de Deus, era impossível que nosso Senhor Jesus Cristo consentisse em
pecar, entretanto era inerente que Sua natureza humana padecesse nossos sofrimentos e
compreendesse nossas dores.
● Hb: 12:3-4 Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si
mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. 4 Na luta contra o pecado,
vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue.

Graça Salvadora
Jesus revelou que a vida humana ideal é a vida em comunhão com Deus. Pecado é a falta dessa
comunhão. Cristo revelou-se como padrão de conduta que Deus espera dos homens e, ao mesmo
tempo, este padrão é o critério do julgamento contra o pecado e a culpa.
A única forma de vencermos o pecado é abandonando a segurança da autossuficiência! O critério para
entrar no céu, não são os seus, mas o de Deus. Somente pelo domínio próprio doado pelo Espírito
Santo venceremos! Quando aceitamos a ajuda de Jesus, a Natureza de Deus pelo Espírito Santo
habitando em nós, pode livrar-nos das garras e da condenação do pecado! Este é o presente que Deus
que dar aos seus filhos, chamado Graça.
● 1Jo 1:7 Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os
outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado

Graça capacitadora
A Graça não somente nos salva da condenação do pecado, mas nos dá forças para vencer este mundo
enquanto nosso verdadeiro lar espera.
● Gl 5:16 Por isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da
carne.
O próprio Mestre foi provado em toda a sua vida, e meio a tudo isso nada mais do que perfeita
obediência transbordou, Ele triunfou em fazer a vontade de Seu Pai, venceu o mundo de pecado e
inimizade contra Deus. Satanás tentou a queda dEle, mas em vão, o pecado foi sujeito ao Seu poder.
Temos que conviver com a tentação, mas Deus compartilha por meio da Bíblia, a didática de Jesus de
como viver neste mundo.
● Jo 14:23 Respondeu Jesus: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o
amará, nós viremos a ele e faremos nele morada.
● Jo 17:14 Eu lhes tenho transmitido a tua Palavra, e o mundo os odiou, porque eles não
pertencem ao mundo, como Eu não sou do mundo.
● Jo 14:10 Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu
lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai, que vive em mim, está realizando
a sua obra.
Mas a profundidade bíblica só pode ser compreendida com intérprete Espírito Santo.
O Espírito de Deus:
● habita em nós: 1Co 3:16 Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de
Deus habita em vocês?
● desvenda o entendimento da palavra: Sl 119:18 Abre meus olhos para que veja as
maravilhas que resultam de tua Lei…, e
● capacita-nos como professor particular a realizar a bíblia como Cristo. Jesus viveu pela palavra
que procede da boca de Deus e foi perfeito.
○ Jo 14:26 Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes
ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse.
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Origem da tentação
Externa
A tentação tem origem externa.
Pedro usa uma figura de linguagem forte para revelar o insistente anseio de satanás em fazer o crente
cair.
● 1Pe 5:8 Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão,
rugindo e procurando a quem possa devorar.
O Diabo sempre nos rodeia e não foi diferente com Eva e Adão no início de todas as coisas
● Gn 3:1 Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor
Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: "Foi isto mesmo que Deus disse: ‘Não comam
de nenhum fruto das árvores do jardim’? "
O diabo quer sempre nos despertar em nós o pior, ver nossa a queda.
● Lc 22:31 "Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo.

Interna
A tentação tem origem no próprio coração.
● Ef 4.18 Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância
em que vivem, pela dureza dos seus corações.
O homem ficou afastado de Deus e o único objeto de sua afeição era a satisfação do seu próprio ego.
● Tg 1:14-15 Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e
seduzido. 15
 Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado; e o pecado, após ter-se
consumado, gera a morte.
● Pv 19:3 A perversidade do ser humano corrompe sua vida, mas é contra o SENHOR que
sua alma se rebela.

Deus não tenta
Tentação é malvada inclinação para fazer o mal e teve um início.

O primeiro que sucumbiu à tentação
●

Ez 28:13-15 Você estava no Éden, no jardim de Deus; todas as pedras preciosas o
enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e
esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro; tudo foi preparado no dia em
que você foi criado. 14
 Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o
determinei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras
fulgurantes. 15
 Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até
que se achou maldade em você.

Satanás possuía perfeição inigualável. Ele era perfeito no sentido da integridade e possuía moral
absoluta. Satanás foi criado e como todas as criaturas um dia prestará contas ao Criador. De todas as
maneiras, Satanás parecia ser o ponto máximo da criação de Deus até então, mas um dia nele se
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achou iniqüidade e em Ez 28:15 a Bíblia declara exatamente a origem do pecado, e hoje e figura como
tentador, proclamador e multiplicador do pecado no mundo.
Deus, portanto, não pode ser culpado pela “geração espontânea no coração”. De acordo com a Bíblia, o
pecado sempre tem origem em um ato de livre arbítrio, no qual a criatura deliberadamente, com
responsabilidade e com o entendimento adequado, escolhe corromper o caráter e santidade que Deus
envolveu em sua criação.
● Tiago: 1. 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: "Estou sendo tentado por
Deus". Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta.
Deus permite que situações externas aconteçam para nos abençoar. Mas Ele não pode de modo algum
tentar. Como exemplo, a luxúria é desejo interior de homens e não algo criado por Deus, o pecado no
interior humano toma sua própria forma em cada personalidade.
● Romanos: 5:12;19 Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um
homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque
todos pecaram; 19
 Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos
foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem
muitos serão feitos justos.
● Salmos: 51. 5. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha
mãe.

Limites da tentação

Deus não nos expõe às tentações simplesmente, como um Pai de amor Ele não deixa que Satanás ou
circunstâncias venham com propostas acima de nossas forças, uma a uma são limitadas. O Deus de
amor, nos desenvolve em treino suave e comedido, de forma que a cada “não” dito ao pecado, seja
percorrido em santificação progressiva.
Tentações serão experiências oportunas com Deus, no autoconhecimento de áreas que precisam ser
trabalhadas. Então confie em Deus.
● Ninguém é tentado acima das suas forças 1Co 10.13.

