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Shalom queridos, essa semana finalizaremos o tema da semana passada, 

compreenderemos as quatro armas espirituais para se vencer as tentações. 

 

4. Áreas visadas pelo Tentador 

Relacionamos abaixo as principais áreas onde o maligno buscar se alimentar, 

sabemos que a serpente se alimenta de pó, e nós fomos feitos do pó, por isso, nossas 

más atitudes são visadas pelo maligno pois ele quer advogar direito sobre nossa vida.  

 

Vejamos: 

Impulsos Instintivos – Fome; Sede; Sono; Agressividade; Sexo; Poder; Riquezas; 

Prazer; Autoridade; Poder; Ostentação; Luxúria; Grandeza; Arrogância etc. 

Obras da Carne – Gálatas 5: 19-21 As obras da carne são conhecidas, as quais são: 

prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, 

dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes. 

Condutas Antissociais – agressão, roubo, mentira, drogas, condutas contra as 

normas, homicídio, vandalismo. 

 

Lendo as áreas que o maligno nos tenta, quais delas são mais as difíceis para você 

vencer hoje? 

 

5. Quatro (4) Armas Espirituais para vencer a Tentação 

Sabemos que somos tentados pela nossa própria cobiça e pelo maligno, mas será 

que D’us já nos deu armas espirituais para vencer nossos desejos e o maligno? 

Temos uma boa notícia, e a resposta é SIM! Ele nos deu, vejamos quais são essas 

quatro armas: 

Resistindo ao Tentador - Tiago 4:7 – Sujeitai-vos, pois, a D’us, resisti ao Diabo e ele 

fugirá de vós;  

É necessário que em oração, declarando em voz alta, que a nossa força está em 

D’us, pedindo sua proteção, nos arrependendo de nossos pecados, tomando uma 

posição como filhos de D’us, não aceitando a opressão do maligno e repreendendo 

seus dardos inflamados. Seja os problemas na vida espiritual, familiar, profissional e 

ministerial, somente quando nos posicionamos desta maneira é que esse versículo 
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se cumprirá em nossas vidas. Lembrando que essa busca é diária e sempre que 

percebermos a opressão e os ataques malignos e a força dos desejos da cobiça, 

devemos entrar em oração.    

 

Vigiando e Orando – Vigiai e orai para não cairdes em tentação; Junto a oração 

fervorosa, devemos está sempre vigilante, e o que é vigilância? É está atento as 

nossas atitudes e comportamentos, para não darmos brechar ao maligno e a nossa 

cobiça. Devemos mentalmente perceber esses ataques e prontamente mudar nossas 

ações. 

 

Pedindo ajuda ao Pai – Mateus 6:13 Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos 

do mal. Quando as percebermos que não temos forças para resistir as tentações, 

prontamente devemos buscar auxilio dos céus. A oração padrão de Nosso Senhor 

Jesus é o segredo, pois mesmo vigiando estamos sujeitos a cair em tentações, e 

devemos pedir ao Senhor que mesmo que venhamos a falhar na vigilância Ele possa 

nos livrar para não cairmos em tentações.  

 

Sendo cheios do Espírito Santo – É importante que possamos buscar o fruto do 

Espírito Santo, por que? Por que muito destas lutas só serão vencidas no poder de 

D’us, devemos lembrar do poder de nossa natureza caída para fazermos pecar 

desenfreadamente, e não esquecer que o maligno também é um ser sobrenatural, e 

ele possui poder para nos oprimir, e se alimentar de nossas fraquezas. Vejamos o 

que o Espírito Santo nos concede:  

 

o Se aperfeiçoa em nossas fraquezas; 

o Intercede por nós com gemidos 

inexprimíveis; 

o Nos ajuda a vencer as tentações; 

o Nos livra do mal; 

o Nos dá o Dom do Discernimento; 

o Nos concede o fruto do Domínio 

Próprio. 

 

Finalize esse estudo orando de modo fervoroso pedindo ao Senhor o seu Espírito 

Santo para que você possa vencer as tentações e não cair nelas. E que essa oração 

seja diária, recebendo o aperfeiçoamento pelo fruto do Espírito Santo.    


