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Comentário lição 11

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.

A GLÓRIA DESTE MUNDO

A terceira tentação de Jesus, durante a investida de Satanás, foi apresentar e oferecer ao Mestre
a notoriedade da fama passageira. O Diabo ofereceu a Cristo um poder temporário, ou seja,
algo enganoso, em troca de fazer o Mestre pecar contra Deus ao fazer com que Jesus se
prostrasse diante de seus pés.

Perceba que o que foi apresentado a Cristo, num alto monte, é tudo aquilo que muitos
homens buscam hoje em dia: poder. O Diabo apresentou toda glória dos reinos, tudo aquilo
que encheria o coração do homem de ego e vaidade, porém, destituiria de uma vida plena no
Espírito Santo e da verdadeira paz. Satanás, astutamente, desejava com que Cristo, na
condição de fraqueza da carne pela longa estada no deserto, fosse iludido por suas artimanhas,
sendo que Jesus estava consciente de sua missão aqui na terra, e não se deixaria levar pela
oferta satânica.

Satanás não se aproxima de Jesus sem que tenha algo a oferecer. Ele oferece a Jesus uma visão
de todas as grandiosidades que o mundo possui, mas sem mostrar suas mazelas e pecados.
Foram mostrados ao Senhor todos os reinos do mundo e a glória deles, ou seja, tudo o que eles
tinham e que seria possível de encher o coração humano . O que o Diabo apresenta a Jesus
não foi algo simples de ser rejeitado. Ele é esperto, e entende que as coisas irrisórias serão
facilmente rejeitadas. Mas o Mestre sabia bem quem estava falando com ele, e mais uma vez
retrucou utilizando o poder da Palavra de Deus.

1

https://www.ebdemfoco.com/


Antecipando os Planos de Deus

Antecipando os Planos de Deus

www.ebdemfoco.com

Um último ponto a ser observado é que o Diabo não pede que Cristo abandone
completamente a sua devoção a Deus e volte-se para ele, o que foi pedido é que, num rápido
momento, a adoração de Cristo também fosse direcionada a sua presença. “Para ele, uma
adoração dividida já surte o efeito desejado, pois sabe que um coração dividido vai tentar
agradar a dois senhores, e isso Deus não aceita. Satanás não se contenta em ver as pessoas
adorando a Deus; ele quer destruí-las por não adorarem a ele […] Seu objetivo é confundir
aqueles que buscam a Deus, de tal forma que venham a abrir mão de alguns valores para
receberem o que precisam. Ele sabe que buscar o Senhor com um coração dividido vai contra
a orientação do próprio Deus” .1

NÃO ANTECIPE O QUE DEUS TEM PARA VOCÊ

Se tivesse se prostrado e adorado Satanás apenas uma vez (essa é a ênfase do verbo grego), teria
desfrutado toda a glória sem qualquer sofrimento. Satanás sempre quis receber adoração, pois
sempre quis ser Deus (Is 14.12-14). Adorar a criatura em lugar do Criador é a mentira que
governa nosso mundo nos dias de hoje (Rm 1.24,25). Não existem atalhos para a vontade de
Deus. Se desejamos participar da glória, devemos participar antes do sofrimento (1 Pe 5.10).
Como príncipe deste mundo, Satanás tinha autoridade para oferecer esses reinos para Cristo
(Jo 12.31; 14.30), mas Jesus não aceitou a oferta. O Pai já havia prometido o reino a seu Filho!
“Pede-me, e eu te darei as nações por herança” (Sl 2.8). Encontramos a mesma promessa no
Salmo 22.22-31, o salmo da cruz. Jesus refuta com Deuteronômio 6.13: “O Senhor, teu
Deus, temerás, a ele servirás”. Satanás havia dito nada sobre prestar culto, mas Jesus sabia que
toda adoração implica servidão. Adoração e serviço andam juntos .2

O que o Diabo intentou foi ofertar algo que Cristo já receberia com a vitória da cruz,
contudo, com a facilidade e a opção de não passar pelo sofrimento. Porém, sabemos muito
bem que a sua oferta era enganosa, com o objetivo de tentar destruir o plano de salvação que
Cristo estava comissionado a fazer; além do que a glória oferecida por Satanás era passageira,
construída sob um fundamento de areia. Jesus era detentor de uma glória maior, antes de sua
encarnação, mas receberia algo superior após o cumprimento de sua missão e ascensão aos
céus.

https://www.ebdemfoco.com/


Antecipando os Planos de Deus

Antecipando os Planos de Deus

www.ebdemfoco.com

Satanás sabia que Jesus viera à terra para estabelecer o reino de Deus, isto é, exercer poder
sobre todos os reinos do mundo. Então, ele levou Jesus a um monte muito alto, real ou
imaginário, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo (Mt 4.8). Satanás prometeu entregar
todos esses reinos a Jesus se ele, prostrado, o adorasse. Jesus, na verdade, alcançaria esse
propósito, mas seria por meio da cruz. Esse caminho causaria muito sofrimento a ele e aos seus
discípulos, mas no �m o mundo inteiro reconheceria que ele é o Senhor (Fp 2.10,11; Ap
20.11-21.4) .3

A QUEM DEVEMOS ADORAR

A terceira tentação de Jesus mais uma vez nos faz olhar para o passado. O povo de Israel estava
passando pela escola do deserto a �m de jamais esquecer o que haviam recebido pelas mãos
poderosas de Deus, contudo, se mostraram um povo rebelde e obstinado, que ao primeiro
sinal de provação apresentavam a sua ingratidão para com o Todo Poderoso.

O que eles buscavam era sempre o seu bem estar, independentemente se para isso procurassem
atalhos em outros deuses pagãos. Assim, a idolatria consumiu o povo de Israel por inteiro, e o
que receberam ao �nal foi o juízo divino derramado através da longa sequência de cativeiros
que sobrevieram a eles.

Por outro lado, Jesus não abriu mão de seu chamado, ainda que lhe ofertassem atalhos. Ele
permaneceu �el a Deus, mesmo com a possibilidade de antecipar o que o Senhor lhe havia
prometido. E o preço de sua �delidade se vê em nosso dias, com milhões de pessoas que
seguem a Jesus, reconhecendo nEle o único caminho que nos leva para Deus. Ele cumpriu o
caminho que Deus lhe havia proposto, e derrotou a Satanás, abrindo o caminho para a nossa
eterna salvação .1
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Somos convidados, através do ensino dessa lição, a re�etir, e fazer os nossos alunos re�etirem,
sobre o preço que nos oferecem para que venhamos dividir a nossa adoração. A nossa
adoração deve ser direcionada ao único Deus Soberano sobre toda terra (Rm 11.36).
Devemos abdicar de qualquer fama oferecida, a �m de prestar adoração a alguém ou receber a
adoração de alguém. Precisamos fugir da idolatria ofertada por esse mundo, a �m de
continuarmos servindo ao verdadeiro Deus.

Esperando Jesus voltar hoje!

Pb Antonio Vitor de Lima Borba

Referências:

1 – COELHO, Alexandre. . Rio de Janeiro: CPAD, 2022.O Perigo das Tentações

2 – WIERSBE, Warren. . Santo André:
Geográ�ca, 2017.

Comentário Bíblico: Antigo Testamento

3 – ADEYEMO, Tokunboh. . São Paulo: Mundo Cristão,
2004

Comentário Bíblico Africano

https://www.ebdemfoco.com/


Antecipando os Planos de Deus

Antecipando os Planos de Deus

www.ebdemfoco.com

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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