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AULA - EBD - 24/02/2019
LIÇÃO 7

Tema:

Tentação

Texto base:

Mateus 4/1-11

Entendendo o termo “tentação”:

Antigo Testamento:
Nãsãh - Referência: 5254
Tentar, testar, experimentar, pôr a prova (Ex 17/7, Nm 14/22).
Davi ao testar (experimentar) a armadura de Saul (1 Sm 17/39).

Novo Testamento:
Peiradzõ - Referência: 3985 / 3986
Testar, sedução, teste, examinar, provar, submeter a teste.
Tentar incitar ao pecado (Mt 4/1,3 e Lc 4/2).
Deus prova a fé e a confiança do homem em Deus (1 Co 10/13).

Tópicos:

Tentar ou testar a Deus causou a rejeição de Deus contra alguns e a 
proibição da entrada na Terra da Promessa (Salmos 95/7-11, Hebreus 
3/7-11).

Os veículos coincidem.
Tentar a Deus também é questionar a sua fidelidade (Salmos 78/41,56).
Querer mudar o plano de salvação estabelecido por Deus em Jesus, 
também é tentar a Deus (Atos 15/10).
O mal que as vezes vem sobre nós, Deus o torna em bem, como ocorreu 
com José (Gn 50/19-21, Atos 7, Tiago 1/12).

Se Deus não tenta a ninguém, por que Abraão foi tentado por Deus (Tiago 
1Q13)?

Deus tentou a Abraão, no sentido de “provou” (Gênesis 22/1).
O tentar do inimigo tem o sentido de teste e de atrair ao pecado, é um 
teste malicioso.
Nós já naturalmente somos tentados por aquilo que desejamos (Tiago 1/14 
- engodo = ilusão, isca, atraído).
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As etapas do pecado:

Tiago 1/14-15
Atração -> Relacionamento -> Gravidez e parto -> Morte.
Recomendação (Tiago 1/16-17).

Jesus foi tentado no deserto:

Mateus 4/11
O Espírito Santo levou Ele para ser tentado, pois o próprio Espírito Santo 
não o tentaria (Mateus 4/1).
As vezes vamos ser tentados sozinhos, para provar se temos fama ou 
integridade (público e privado).
A intenção era a de vitória, pois era algo necessário que Jesus tinha que 
atravessar, uma vez que Ele representava toda a humanidade e Adão (Rm 
5/19-21).
Os detalhes da tentação estão em 1 João 2/16 e a vitória sobre a tentação 
em 1 João 2/17.
Toda vez que nos propomos a desfazer as coisas que o diabo fez, ele reage 
(1 João 3/8).
Deserto é local de perceber a grandeza de Deus e a fragilidade humana.
Moisés foi homem de Deus? Homens e mulheres de Deus são preparados 
no deserto (Atos 7/30).
Quantas vezes Jesus foi tentado em Mateus 4? 40 -> [teve fome] -> 3 do 
diabo (Lucas 4/2) = 43.
O diabo parou de tentar Jesus quando se retirou em Mateus 4? Não (Lucas 
22/28). Mas Jesus disse que os que resistem com Ele, são destinados ao 
reino de Deus (Lucas 22/29).
Só Moisés e Elias fizeram um jejum de 40 dias e 40 noites (Ex 34/28, 1 Reis 
19/8). Elias com 1 pão do anjo permaneceu firme por mais 40 dias, imagina 
ter o pão da vida (João 6/33-35).
Satanás sabia que Jesus era o filho de Deus em Mateus 4, pois até João 
batista sabia (Mateus 3/17). Satanás queria fazer com que Jesus pecasse 
fazendo o que era proibido, contrário a sua própria Palavra.

Mais uma vez o diabo tem o objetivo de nos fazer bater de frente com a 
Palavra (1 João 3/1-6).

A cidade santa citada na tentação é Jerusalém (Ne 11/1). O pináculo (parte 
mais elevada de um edifício) do templo era uma sugestão para Jesus se 
matar e os anjos o livrar da morte (Sl 91/11-12), ficando assim no estado de 
pecador pois tentou ou testou a Deus (Dt 6/16, Ex17/7), tendo Jesus outro 
destino e não a cruz.

Sempre o inimigo vai tentar frustrar os planos de Deus na nossa vida, 
combata conhecendo a Palavra (Jó 42/2).

Satanás usou com Jesus a mesma estratégia que usou com Eva, falando a 
verdade, mas usando o questionamento, para provocar a dúvida (Se tu és o 
Filho de Deus).
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Ele instigou a Jesus, assim como instigou a Davi (1 Cr 21/1).
Os que ficam a direita são os que são amigos de verdade, que possuem 
confiança e que estão ali para te proteger (Judas a direita de Jesus). Só 
que Satanás se coloca à nossa direita, sempre nos sugerindo algo ou 
usando alguém de confiança para nos levar a ruína (Zc 3/1).
Nós somos tentados o tempo todo, mas Jesus se compadece de nós e nos 
dá vitória sobre a tentação (Hb 4/15-16, Hb 2/18).
Adão não passou no teste do diabo, nem Davi, nem Israel que ficou pelo 
deserto (1 Co 10/5) - mas Jesus passou com todo o louvor e completou a 
missão com sucesso, então nós teremos sucesso (João 19/30). 
Jesus fez todo o trabalho, o nosso é de se esforçar para entrar pela porta 
que é Jesus (Lucas 13/23-27). 

Aqui Jesus diz que muitos andavam com ele e aprenderam muitas 
coisas, mas não botaram nada em prática.


