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Shalom,  
 

ueridos, visando a consolidação da vida Cristã do discípulo e dos líderes, 
teremos uma série de estudos bíblicos, que visa dar o “leite inicial” da 
caminhada cristã para o discípulo, e para os líderes será uma revisão das 

doutrinas fundamentais de nossa fé.  
 
Lições como: A Salvação, O Perdão, A Obediência, A Oração, A Bíblia, O Pecado, 
As Tentações, A Volta de Cristo, Serviço Comunitário, Os Dons Espirituais, 
Evangelismo: A Proclamação do Evangelho, O Discípulo e o Sofrimento, O 
Crescimento Espiritual, A Vida Eterna, O Batismo, A Luta contra o Pecado, A 
Santificação, A Igreja, A Ceia do Senhor, Os Dízimos, Ofertas e Primícias, O 
Testemunho do Discípulo, As Festas Bíblicas, As Últimas Coisas, entre outras, serão 
contempladas nas séries que serão enviadas a cada duas semanas para os grupos e 
nas redes sociais da Missão.   
 
Como líder, percebo a importância desta consolidação, que nos dará uma base 
forte, para um continuo avivamento em nosso ministério, e a formação de futuros 
líderes nas congregações.  
 
Aproveitando a oportunidade que chegamos de um QualiCamp abençoado, 
podemos usar as lições deste estudo como pós-qualicamp, para consolidar as 
vidas, e os novos discípulos que estiveram ali recebendo o melhor de D’us.  
 
Cada lição, deverá ser estudada em duas semanas nos NEF, nos discipulados 
individuais ou nos Cultos de Ensino e Discipulado, e nestas duas semanas, as lições 
podem ser feitas sem pressa, lendo os respectivos versículos e respondendo às 
perguntas, conversando e interagindo com os discípulos, e depois o líder dará as 
devidas explicações. Estes estudos podem ser impressos para facilitar a dinâmica 
de ensino. É importante todos estarem com suas Bíblias, pois usaremos bastante. 
 
Obs: (Caso o discípulo(a) não possa está nas reuniões, ele(a) pode imprimir e 
estudar as lições individualmente, e em caso de dúvidas, fazer contato com seu 
líder).  
 
Tendo as melhores expectativas, e certo da participação de todos os líderes e 
discípulos, agradeço.  
 
Em meu fraterno Shalom,  
 
Ap. Yves Marcel Garcia  
 

Q
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AS TENTAÇÕES 
 
A vida do discípulo cristão, normalmente, é uma luta constante contra o pecado. 
Nós somos salvos pela graça de D’us e queremos, em agradecimento, andar 
segundo a sua vontade, seus princípios e mandamentos. Porém, enfrentamos uma 
luta diária contra forças contrárias que procuram nos desviar deste propósito tão 
belo e desejável e nos induzir ao erro. Isto, muitas vezes, tira a nossa alegria e, 
mesmo que não caiamos em pecado, em algumas ocasiões, faz com que nos 
sintamos derrotados. A Bíblia mostra que não precisamos nos sentir assim, pois 
tentação não é pecado, pecado é ceder à ela. 
 
01. Veja o que nos diz o texto de Hebreus 4.15. Ele afirma que também Jesus foi 
semelhante a nós, porém não 
______________________________________________________________________ 
 
02. Por quem Jesus foi tentado no deserto logo após o seu batismo? Lucas 4.1-2: 
______________________________________________________________________ 
 
03. Que tipo de tentações Jesus sofreu? (Lucas 4.13): 
______________________________________________________________________ 
 
Como pode ser visto, Jesus foi tentado de várias maneiras, mas não pecou. Isto 
mostra que a tentação em si não é pecado e que não devemos nos culpar por ela. 
 
04. Quem são os é os inimigos do cristão segundos os versículos abaixo:  
(Gálatas 5:17):__________________________________________________________ 
(1 Pedro 5.8): __________________________________________________________ 
(1 João 2:15): __________________________________________________________  
 
05. Um de nossos inimigos é o mesmo que foi vencido por Nosso Senhor Jesus. 
Sendo assim, seguindo o exemplo de Jesus, o que devemos usar para enfrentá-lo? 
(Mateus 4.3-10): 
______________________________________________________________________ 
 
06. Ao agirmos como Jesus, utilizando a Palavra de Deus, estaremos resistindo às 
investidas do Diabo. Qual é a promessa da Bíblia para aqueles que assim 
resistirem? (Tiago 4.7): 
______________________________________________________________________ 
 
07. Depois de resistirmos ao Diabo e vencermos à tentação, por quanto tempo 
estaremos livres de suas investidas? (Lucas 4.13) 
______________________________________________________________________ 
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08. O que devemos fazer, então, para que não entremos constantemente em 
tentação? (Mateus 26.41):_________________________e______________________  
 
09. Mais especificamente, seguindo a oração modelo de Jesus, e reconhecendo as 
nossas fraquezas, como deve ser a nossa oração em relação ao problema da 
tentação? (Lucas 11.2-4). Pedindo a Deus 
que__________________________________________________cair em tentação. 
Em outras palavras: que Deus, em seu poder, desvie de nós as tentações. 
 
10. O apóstolo Paulo, reconhecendo a gravidade desta luta, como em uma guerra, 
chega a convocar os cristãos de Éfeso a se revestirem de toda a armadura de Deus 
para ficarem firmes contra as ciladas do Diabo. Segundo ele, esta armadura é 
composta de várias partes indispensáveis que são simbolizadas por peças do 
vestuário de um soldado. Relacione as figuras com os significados que Paulo lhes 
dá e veja qual é o equipamento do crente para esta guerra (Efésios 6.10-17). 
 
Figura da Armadura                                    Significado Espiritual 
 
a) Cinturão          (v.14) __________________________________________________ 
b) Couraça          (v.14) __________________________________________________ 
c) Calçado           (v.15) __________________________________________________ 
d) Escudo            (v.16) __________________________________________________ 
e) Capacete         (v.17) __________________________________________________ 
f) Espada             (v.17) __________________________________________________ 
 
11. O Apóstolo Paulo, reconhece que a carne, a inclinação ruim do ser humano, 
milita contra o Espírito, qual é a alternativa que Paulo orienta a todos os Cristãos a 
Fazer? (Gálatas 5:16) 
______________________________________________________________________ 
 
12. O Apostolo João, reconhece que podemos ser inclinados a seguir o mundo e 
os seus padrões, qual deve ser a postura de todo Cristão em relação as tentações 
do mundo? (1 João 2:15-17) 
______________________________________________________________________ 
 
Como vimos, a vida do discípulo cristão é uma verdadeira guerra espiritual. As 
lutas são quase sem tréguas. Somos tentados a todo instante. Porém, só pecamos 
quando cedemos às tentações, e isto ninguém precisa fazer. Deus tem nos 
providenciado as armas para estas batalhas; se as utilizarmos com fé, a vitória será 
certa! Continuemos atentos para as investidas do inimigo, do mundo e da carne; 
vigiemos, oremos e busquemos na Palavra de Deus os recursos para sairmos 
vitoriosos dia a dia destas lutas. 


