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Comentário lição 01

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

O QUE É A TENTAÇÃO

Tentação é um estímulo que leva à prática do pecado. Embora a tentação, em si, não constitua
pecado, o atender às suas reivindicações caracteriza a transgressão das lei divinas. Eis porque
Jesus, na Oração Dominical, ensina-nos a orar: “E não nos induzas à tentação, mas livra-nos
do mal; porque teu é o Reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém!” (Mt 6.13) .1

A palavra tentação refere-se às perseguições e a�ições que o crente sofre nesta vida da parte do
mundo ou de Satanás. Em Tiago 1.12 o termo “tentação” signi�ca: Um estado de teste, em
que Deus permite que o seu povo passe por adversidade e a�ições, para encorajar e provar a
sua fé e con�ança nEle.

O termo hebraico , “tentação, provação”, é um substantivo feminino e ao mesmo
tempo o nome do lugar onde houve a rebelião dos israelitas contra Moisés e contra Deus (Êx
17.7; Dt 9.22; 33.8). […] É importante que todos os crentes em Jesus saibam que Deus
permite, às vezes, que sejamos tentados para que o seu nome seja glori�cado e Satanás
derrotado. Não é pecado ser tentado; até o nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado (Hb 4.15). É
pecado, sim, ceder à tentação. Por mais contraditório que pareça, a tentação é para o nosso
próprio bem (Tg 1.12). Dessa forma, é preciso estarmos preparados para reconhecermos as
situações em que somos tentados e resistirmos .
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A mesma palavra que Tiago usa em seu texto é associada ao ato de avaliar a autenticidade de
moedas. Portanto, as tentações testam a validade de nossa sinceridade, nossa vitalidade e
santidade. Elas mostram se o nosso metal é puro, ou se há nele elementos de corrupção,
refugos. Devemos entender que as difíceis experiências da vida proporcionam oportunidades
de crescimento e desenvolvimento espiritual.

COMO ELA SE MANIFESTA

O Inimigo é descrito como um agente da tentação, haja vista ter ele tentado o próprio Senhor
Jesus Cristo, quando o Senhor estava no deserto, em jejum […] Ele vai observar o momento e
o lugar em que estamos, e oferecerá ciladas a �m de que pequemos contra Deus. Ele poderá se
utilizar de certas características nossas, como a autocon�ança […] Ele poderá usar momentos
de descuido espiritual, como a falta de momentos de oração e de comunhão com os irmãos.
Esses são alguns dos fatores que costumam ser usados por Satanás para que a pessoa seja
tentada e peque .3

Devemos entender também que a fonte da tentação passada pelo cristão não tem origem em
Deus, mas sim acontecem por motivo de sua permissão. Deus permite as provações para
tornar-nos fortes, mas Ele nunca nos incita a fazer o mal. Deus é um Deus santo; Seu plano de
redenção foi planejado para destruir o pecado. A origem das tentações está no engano de
nossa própria natureza. Cada um é atraído pela sua própria concupiscência, seu próprio
desejo. A tentação em si não é a prova do pecado, contudo, o ceder à tentação sim.

Momentos de isolamento também tendem a fazer com que estejamos suscetíveis a tentações e,
por isso, Satanás tem investido tanto para que servos de Deus deixem de congregar, de ter
comunhão uns com os outros. Ele sabe que ovelhas que andam longe do rebanho e afastadas
dos cuidados do pastor sempre são alvos fáceis .3
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A nossa luta constante entre carne e espírito deve ser observada como um estímulo à prática
da oração e vigilância. “Todas as pessoas têm necessidades, e essas necessidades podem ser um
canal para que a tentação acabe se apresentando como uma solução prática e fácil” . Portanto,
cada cristão deve avaliar bem a sua vida para que não esteja, inconscientemente, cedendo a
oportunidade para que seja in�uenciado pela tentação ou abra brecha para que ela ganhe
força em sua vida.
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QUANDO CEDEMOS À TENTAÇÃO

Quando abrimos mão de resistir à tentação a �m de atender ao pedido de nossa
concupiscência carnal, estamos abrindo mão também da comunhão com Deus que
adquirimos através da prática devocional diária. O sentimento de derrota após o ceder à
tentação é pesado. Podemos ver e entender isso quando Davi sentiu o peso de seu erro ao cair
com Bate-Seba e premeditar a morte de Urias (Sl 51.11,12).

A tentação ainda traz o sentimento de culpa. Pessoas que temem a Deus e cedem à tentação
acabam sendo fustigadas pelo sentimento de culpa, o que pode afastá-las da presença do
Senhor . A consciência �ca afetada, de modo que o salvo sente-se envergonhado com aquilo
que fez e temeroso em se apresentar diante de Deus por causa do medo trazido por sua culpa.
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Outro aspecto a se destacar é que o ceder à tentação envolve também um domínio que ela
acaba exercendo sobre a nossa vida. “[…] a tentação envolve mais do que o momento em que
ela está acontecendo. A tentação não se resume a um acontecimento que ocorre somente uma
vez, e as suas consequências sempre serão vistas, de imediato ou no futuro. Seja dependência
de um vício, seja uma in�delidade ou um ato de desobediência, o preço da tentação sempre
chega. De Deus não se zomba; o que o homem semeia há de colher (Gl 6.7)” .3

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco

EBD em Foco

EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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