Vida Cristã Prática. Pág. 1

CASAS ABERTAS
VIDA CRISTÃ PRÁTICA

Tg 1:13-15 - A Tentação - parte 2
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 pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e
seduzido. 15Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado; e o pecado, após
ter-se consumado, gera a morte.
No estudo anterior, vimos tentação é a atração para fazer o mal e ser tentado é uma
coisa, outra coisa é ceder à tentação.
As tentações, as concupiscências do coração e o que faz cair os homens. Não se deve
dizer que as tentações de Deus: o coração do homem é a fonte de suas luxúrias que
conduzem ao pecado e o pecado gera sempre a morte de si mesmo ou de outro (O
próprio Jesus Cristo foi morto por nossos pecados)
● Is 53:5 Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi
esmagado por causa de nossas iniqüidades; o castigo que nos trouxe paz
estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados.
Entenda, o que interiormente tenta o coração do homem vem de seu íntimo e Deus é a
única fonte de vida, a única verdade capaz de libertar do jugo do pecado hoje e
eternamente. Deus é a única fonte, a única verdade capaz libertar.
● João 8:35-36. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho
pertence a ela para sempre. 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato
serão livres.

Tentado para Vitória
Toda tentação que sobrevém aos crentes é para ser derrotada.
● 1 Coríntios 10:13 - Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos
homens. 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.
Mesmo com tamanho assédio do pecado, é possível vencer nessa vida!
● 1Jo 5:5 Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o
Filho de Deus.
● 1Jo 5:4 O que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence
o mundo: a nossa fé.

Vida Cristã Prática. Pág. 2

O futuro da tentação
Romanos 3:23 “sendo que todos pecaram e todos estão privados da glória de
Deus”
A verdadeira vida, a mais intensa existência que se possa haver, não está aqui no tempo
presente, ainda não. Por ser privado da Glória de Deus, o homem passa pelo vale da
natureza pecadora e a proposta do Senhor é que esta breve jornada aqui, ainda não é a
prometida terra com todo seu descanso! O cristão está à caminho da glória de Cristo e
parcialmente desfrutada, mas no futuro, a vida será com a Glória, Esplendor e na
Intensidade da presença de Deus!
Certos são dias em que o crente fracassa com Deus. Para o crente verdadeiro, esse mau
êxito é desprazeroso por entristecer o Senhor. Mas, tal amor de Deus, sempre O faz de
bom humor para dar o perdão a um filho genuinamente arrependido por meio de Seu
Filho Primogênito!
● Hb 4:14-16 Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote
que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com
firmeza nossa declaração pública de fé. 15 Pois não temos um sumo sacerdote
que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o
Sacerdote Supremo que, à nossa semelhança, foi tentado de todas as formas,
porém sem pecado algum. 16 Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança
ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder
que nos socorre no momento da necessidade
Um dia a tentação irá nos deixar completamente, pois faremos parte e desfrutaremos da
deliciosa e inebriante Glória de Deus, porque seremos como Jesus é - 1Jo 3:2
Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se
manifestou. Sabemos que por ocasião desta manifestação seremos semelhantes a
Ele [Jesus], porque o veremos tal como Ele é. , enquanto isso não acontece sejamos
fortes e despertos!
● Lc 22:46 "Por que estão dormindo? ", perguntou-lhes. "Levantem-se e orem
para que vocês não caiam em tentação! "

