Casas Abertas
Estudos Diversos
Pai Nosso – E nao nos deixe cair em
tentaçao, mas livra-nos do mal.
Semana 7
Mateus 6:9 Vocês, orem assim: ‘Pai nosso, que estás nos céus! Santificado seja o teu
nome.
Mateus 6:10 Venha o teu Reino; seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu.
Mateus 6:11 Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia.
Mateus 6:12 Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos
devedores.
Mateus 6:13 E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o
Reino, o poder e a glória para sempre. Amém’.

E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do
mal
Jesus sabe o peso da tentação e portanto nos compreende. Ele viveu, andou, falou e como
nós. Jesus nos entende.
• Hebreus 4:14-16 Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que
adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à
fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa
compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou
por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos
do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e
encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade.
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Sabedor do quanto somos suscetíveis, Jesus advertiu seus discípulos:
• Mateus 26:41 "Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está
pronto, mas a carne é fraca".
A tentação não é algo especial que acontece apenas com alguns, ela é comum a todos.
• 1Corintios 10:13a Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos
homens.
Deus permite que provações e tentações ocorram com seus eleitos para provar aos seus os
próprios limites e aos que estão em volta a operação sobrenatural do escape.
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O Senhor tem suprido seu povo com a capacidade de vencer tentações. Fidelidade a Palavra
Deus dá força:
• Salmos 119:11 Escondi a Tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra
Ti.
Jesus tinha a Palavra em Seu coração, quando foi para o deserto por 40 dias - Mateus 4:111, lá Ele foi tentado e todas tentações foram refutadas pelo conhecimento que tinha na
Bíblia. Ele sabia o que estava escrito na Palavra. Observe o quanto da Palavra havia em seu
interior:
• Mateus 4:1-11 Então Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser
tentado pelo diabo. Por quarenta dias e quarenta noites esteve jejuando.
Depois teve fome. Então, aproximando se o tentador, disse lhe: "Se és Filho de
Deus, manda que estas pedras se transformem em pães". Mas Jesus
respondeu: "Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra
que sai da boca de Deus. " Então o diabo o levou à Cidade Santa e o colocou
sobre o pináculo do Templo E disse lhe: "Se és Filho de Deus, atira te para
baixo, porque está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te
tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. " Respondeu
lhe Jesus: "Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. " Tornou o
diabo a leva-lo, agora para um monte muito alto. E mostrou lhe todos os reinos
do mundo com o seu esplendor e disse lhe: "Tudo isto te darei, se, prostrado,
me adorares". Aí Jesus lhe disse: "Vai te, Satanás, porque está escrito: Ao
Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. " Com isso, o diabo o
deixou. E os anjos de Deus se aproximaram e puseram se a servi lo.
Jesus, jejuou, orou, mas sabia o que estava escrito e não exitou em utilizar esse
conhecimento!
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Todo homem que rejeita o conhecimento de Deus, Deus o rejeita.
• Oséias 4:6b ..."Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os
rejeito ...uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei
seus filhos”.
A dimensão das dificuldades que ocorrem na vida, visam trazer o autoconhecimento do
quanto há de semelhança entre você e Jesus. O Senhor sabe até onde podemos suportar,
nós não. Então, Ele permite depuradores da fé para fortalecimento da mesma. Ele não
inventa nada, a tentações, as tendências estão no interior de cada homem:
• Tiago 1:13-14 Ninguém, ao ser tentado, deve dizer: "É Deus que me está
tentando", pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. 14 Antes,
cada qual é tentado pela própria concupiscência, que o arrasta e seduz.
Deus é fiel e dá limites para dificuldades que assolam seus filhos, esse limitador é parte da
Graça de Deus em favor de seus filhos! O Mal deseja destruir os filhos de Deus, mas o Pai
sempre provê uma saída para suportar a tentação. Creia, tenha fé, Deus conhece seus
limites melhor que você mesmo!
• 1Corintios 10:13b E Deus é fiel; ele não permitirá que vocês sejam tentados
além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele lhes
providenciará um escape, para que o possam suportar.
“Além do que podem suportar” não é acima do que você pensa suportar.
Quando se diz “um escape” é literalmente a saída! Mas observe, não é um escape da
tentação (dificuldade, aflição ou provação) - lembrando que uma saída só útil para quem já
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está dentro - este “um escape” não é uma esperança para vencer ou dela sair, mas poder
para suportar a tentação ou o que está acontecendo, este é o “escape”. Jesus suportou
tudo por meio dos escapes de Deus e nos comunica pela ação do Seu Espírito Santo, por
meio da Sua Palavra em nós, esta mesma habilidade.
Na vida do salvo, toda tribulação está destinada a derrota pelo Espírito e seu espírito está
destinado a vitória. Toda vida de provações será finda na glória!
• Romanos 10:13 Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
• 1Pedro 5:10 Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, aquele
que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restaurará, vos firmará,
vos fortalecerá e vos tornará inabaláveis.
Deus muitas vezes não nos livrará das provas, mas com a prova e na prova! Ele proverá o
livramento.
Queremos ficar livres da prova e libertos do problema. Lembre-se, Deus:
• não impediu que os três amigos de Daniel fossem jogados na fornalha Daniel Cap 3;
• não impediu que Daniel fosse jogado na cova dos leões Daniel 6:16...";
• nem que Pedro fosse para a prisão Atos 12.
Deus livrou todos na prova!
A tentação ou a provação é comum para todos, outros passaram, passam e passarão por
sofrimentos, então:
• 1Pedro 5:9 Resisti lhe, firmes na fé, sabendo que a mesma espécie de
sofrimento atinge os vossos irmãos espalhados pelo mundo.
São inevitáveis os sofrimentos. Certamente teremos e não provavelmente.
• João 16:33 Eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis
tribulações, mas tende coragem: eu venci o mundo!"
As tentações que nos sobrevêm não são únicas, são ...diversas provações - Tiago 1:2.
As dificuldades são variadas e certo é que para cada provação existe uma Força de Deus
correspondente para sustento.
• 1Pedro 4:10 Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros,
administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas.
Essa força de Deus chamamos de Graça, ela é diversificada e é a força que necessitamos.
• 1Pedro 4:10 Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros,
administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas
• Colossenses 1:10-11 E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor
e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no
conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com
a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com
alegria,
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Aplicação:
Temos uma gloriosa promessa para os duramente provados.
• Hebreus 2:18 Pois, tendo ele mesmo sofrido pela tentação, é capaz de socorrer
os que são tentados.
Todo sofrimento é passageiro, ainda que dure a vida toda, mas a salvação é eterna.
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•

1Pedro 1:6 - 7 Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo,
devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que
fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro
que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor,
glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado.
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A Graça de Jesus nos dá força para preservar do tropeço e impedir de sucumbir a prova:
• Judas 1:24-25 Àquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentálos diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, 25 ao único Deus,
nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus
Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo o sempre!
Amém.
Deus é Fiel e dá os recursos para não cairmos na tentação! 1Corintios 10:13 NVI
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