Data: 07/07/2019
Tema: Tentações, como vencer?

•
•

Culto: Nova Jovens
Pr. Gleison Assem

A palavra de Deus nos diz que todos nós sofremos tentações, mas podemos
resistir á todas elas.
Às vezes nós pensamos que estamos sozinhos na luta contra as tentações e que
só os outros que conseguem vencê-las.

“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.” (Hebreus 4:15)
•
•
•

Jesus é o nosso exemplo, ele resistiu à todas as tentações e não pecou.
As tentações não vem de Deus, embora ele as permita.
Deus não tenta ninguém, mas somos tentados por satanás e pelos nossos próprios
mau desejos, como podemos aprender na vida de Jó.

"Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: "Estou sendo tentado por Deus". Pois
Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta.” (Tiago 1:13)
“Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido.”
(Tiago 1:14)
COMO PODEMOS RESISTIR ÀS TENTAÇÕES ?
•
•
•

•
•

Lembre-se do exemplo de Jesus, quando foi tentado no deserto por satanás (Mt
4:11)
Cada uma das tentações de satanás foi confrontada com a bíblia por Jesus.
Nós não temos forças em si mesmo para resistir ás tentações, somente podemos
vencê-las quando estamos sendo guiados pelo Espírito Santo e quando estamos
em constante leitura e meditação da palavra.
Romanos 12:2 diz que, desta forma, teremos nossas mentes transformadas.
Precisamos encher nossa mente com coisas boas, com coisas que agradam a
Deus, pois se enchermos nossas mentes com as coisas do mundo, seremos a todo
momento bombardiado de pensamentos que nos levam a cair nas tentações.

"Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas.”
(Colossenses 3:2”)

•

Precisamos estar sempre alerta com o que colocamos nas nossas mentes, Jesus
nos ensina que precisamos estar sempre atentos, pois a nossa carne é fraca:

"Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é
fraca". (Mateus 26:41)
•
•
•

A maioria dos cristãos não se entregariam ao pecado diretamente.
Mas as tentações vem ao poucos, sutilmente nos tentado levar para o buraco do
pecado.
Deus não quer que pensamos e andamos como o mundo faz.

"Não siga pela vereda dos ímpios nem ande no caminho dos maus.
Evite-o, não passe por ele; afaste-se e não se detenha.” (Provérbios 4:14,15)

