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Shalom queridos, essa semana iniciamos uma nova série de estudo, temos certeza 

que vai abençoar grandemente sua vida, e nos fará compreender as quatro armas 

espirituais para se vencer as tentações. 

 

Quatro Armas Espirituais para se vencer as Tentações 

 

Mateus 6:13 Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. 

Tiago 1:13-15 Ninguém, sendo tentado, diga: De Deus sou tentado; porque Deus 

não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. 

Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria 

concupiscência. 

Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado; e o pecado, 

sendo consumado, gera a morte.  

 

1. Conceito de Tentação 

Um estímulo impulsionado para determinada ação comportamental com 

características do mal. 

 

2. Origem das Tentações 

Vem da nossa natureza caída 

Com a queda do homem no Jardim do Éden, ele herda uma natureza caída, e fica 

sujeito a todo tipo de desejo mal. As traduções da Bíblia em língua portuguesa 

indicam que todos passarão por tentações (Tg 1.13). A questão não é “se”, mas 

“quando” vamos ser tentados.  

Nem uma tradução portuguesa cogita como possibilidade, elas afirmam “quando for 

tentado”. O nosso primeiro desafio em relação à tentação é entender que estamos 

sujeitos a ela a todo momento. Precisamos prestar atenção continuamente. Ninguém 

pode dizer que não passa por tentação, pois é naturalmente humana. “Não vos 

sobreveio tentação que não fosse humana” (cf. 1Co 10.13). “Aquele, pois, que 

pensa estar em pé veja que não caia” (cf. 1Co 10.12). 
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As Tentações não vêm apenas do Diabo  

Sabemos que o diabo é o tentador, e nos faz forte oposição, porém o desejo de nos 

livrar da culpa do pecado, nos faz cometer outro erro: atribuir ao diabo todas as 

nossas culpas. Porém, embora o diabo seja chamado de tentador, a Bíblia atribui o 

problema à cobiça humana e não à tentação diabólica (Tg 1.14). Nenhum efeito 

teria a tentação diabólica se não houvesse a cobiça humana, não nos vem tentação 

que não seja humana e cada um é tentado pela própria cobiça. 

 

Estímulos externos, estimulam e o interno 

Embora o nome de “tentador” seja atribuído ao diabo, vemos que o maior problema 

da tentação não é somente do diabo, e sim, principalmente, os nossos desejos. 

Conforme Douglas J. Moo, em seu comentário sobre o livro de Tiago, a ideia de 

“atrair e seduzir” é “caçar e pescar”. É preciso atrair o animal para a armadilha, 

seduzir o peixe com a isca.  

Lembremo-nos de que o animal vai até a armadilha, e o peixe vai até o anzol atraído 

por uma necessidade legítima de se alimentar.  

Assim também, alguns desejos nossos têm fundamentos legítimos como o desejo de 

comer, beber, descansar, mas que podem se tornar pecaminosos se nos atraírem e 

nos seduzirem. 

Quais áreas da sua vida você acredita serem inofensivas? Até mesmo as vontades 

do dia a dia podem ser ciladas para o pecado: namorar; divertir-se; ter dinheiro, 

amigos; sair; passear; viajar; ser popular. Na maioria das vezes, nós armamos essas 

ciladas para nós mesmos. Você sabe qual é a natureza de seus desejos, portanto, 

esteja alerta! Não subestime uma tentação! 

 

Ilustração: A luta entre a carne e o espírito  

A luta entre o "velho eu" e o "novo eu" parece nunca ter fim, aliás, enquanto 

estivermos nessa terra, todos os dias teremos que decidir quem irá prevalecer. Nessa 

disputa, a melhor coisa que podemos fazer é nos perguntar: "Em meu lugar, o que 

faria Jesus?". É obvio que agir como o Senhor em certas situações é muito difícil, 

mas a Palavra nos exorta que "aquele que diz que está nele, também deve andar 

como ele andou" (1 João 2:6). 



Guia de Estudo para os NEF’s – MD4 – DISCIPULADO da MASF Brasil 
 

IMPORTANTE: Esse conteúdo é de uso exclusivo da Missão Apostólica Sem Fronteiras, podendo ser impresso 
e ou compartilhado, entretanto, é proibido sua comercialização ou a sua veiculação sem indicação da fonte. 

Elaborado por Apóstolo Doutor Thomé Tavares Filho e Apóstolo Yves Marcel Garcia.  
https://www.masfbrasil.com / https://www.facebook.com/MASFBrasil/  

3. O Agente Tentador, O diabo 

 I Pedro 5:8 Sede sóbrios, vigiais, o diabo vosso adversário anda em derredor 

bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 

 A queda do homem no Éden; Pensemos um pouco, se satanás já nos tentou 

quando estávamos em um estado de plena comunhão com D’us, e caímos, 

imagine o que ele está fazendo do mundo, agora que homem caiu em seu 

pecado?  

 A tentação de Jesus. Veja a sutiliza de satanás em tentar derrubar o mestre. 

(Mateus 4:1-10) 

 Efésios 6:11 – Revesti-vos de toda armadura de Deus para que possais resistir 

contra as astutas ciladas do Diabo. 

 

 

Aplicação 

1. Comente o que você entendeu sobre tentação? 

2. Qual a origem da tentação? 

3. Dê exemplos de tentações, e de como isso se dar no dia a dia. 

4. Quem é o tentador de nossas almas?  

5. O que pode melhorar em sua vida espiritual a partir deste estudo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


