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SSOOBB AATTAAQQUUEE IINNTTEERRIIOORR
Hebreus 4:12-16
Você será tentado. Os tipos de tentações são vários: doces para as crianças, sensualidade para os jovens,
riquezas para as pessoas de meia-idade e força para o idoso (às vezes a lista se inverte!). O diabo pode
manipular estas tentações com muito mais habilidade do que qualquer agência de propagandas.
Você será continuamente tentado. Em tempos de crise, essa tentação será feroz. O próprio Jesus foi
tentado “em todos os aspectos que nós também somos”, ou seja, cometer adultério, roubar, mentir, matar, etc.,
e ainda assim permaneceu sem pecados.
Portanto, a tentação não deve deprimi-lo. Foi o destino do seu Senhor, e também será o seu. Enquanto
viver, você será tentado. Mas se a tentação não é razão para ficar deprimido, também não é uma desculpa para
o pecado. Não há na Escritura nenhum lugar que nos ensine a orar, “Senhor, é verdade que pequei, mas foi
porque o diabo me tentou”. Tiago escreveu, “Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando este o atrai
e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado” (Tg 1:14,15). Não há nenhuma
inconsistência entre a opinião de Tiago de que as tentações são as nossas cobiças interiores (desejos interiores
excessivos), e a opinião de que somos atraídos por chamados satânicos. Elas se somam.

Abertura
☼ Lembre-se de uma ocasião em que você se rendeu a uma tentação. O que exatamente passava pela sua
cabeça entre o primeiro pensamento e a consumação do ato?
☼ Lembre-se de uma ocasião em que você resistiu a uma tentação com sucesso. O que foi que não permitiu
que você se rendesse a essa tentação?

Estudo
O autor de Hebreus, preocupado com a possibilidade de alguns irmãos desistirem da caminhada
cristã, ou achando muito pesada ou por causa de quedas pelo caminho, alerta para o fato de que um descanso
está por vir, sendo que o Senhor Jesus é aquele que ajuda quando as tentações apertam por todos os lados.
Leia e medite no texto de Hebreus 4:12-16 e responda as questões a seguir (use o verso da folha).
1) Como as figuras usadas pelo autor para descrever a Palavra de Deus (vv. 12,13) podem ser aplicadas, na
prática, na luta contra as tentações?
2) Quando você foi afastado do pecado porque ouviu, leu ou se lembrou de uma passagem bíblica?
3) Se lermos apenas os versos 12 e 13, poderíamos nos sentir expostos, culpados e desamparados. De que
maneira o resto da passagem muda esta visão?
4) O que faz Jesus ser compreensivo e se compadecer de nós quando passamos pela tentação?
5) Em tempos de tentação, o que nos dá a certeza de que devemos recorrer a Deus para nos ajudar? O que
temos confiança em receber, aos nos aproximarmos de Jesus?

Compromisso
☼ A Escritura diz que Jesus foi tentado “de todas as maneiras, do mesmo modo que nós”. Como as suas
tentações, ainda que de modo diferente, teriam sido enfrentadas por Jesus durante a vida dele aqui na Terra?
☼ Em quais áreas de tentação você precisa da ajuda do Senhor?

Adaptado do livro “A Luta” – John White - Editora ABU

3

