
 

 
 

40 DIAS COM PROPÓSITOS |  
VOCÊ FOI CRIADO PARA SE TORNAR SEMELHANTE 
A CRISTO 
 
Dia 26 | Crescendo por meio da tentação 
 

 
PALAVRA 

 
“Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque            
depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam” Tiago              
1.12 (NVT) 

 
Desde o princípio, a tentação tem sido uma arma do diabo contra os Filhos de Deus! A                 
queda da humanidade, descrita em Gênesis 3, se deu quando Satanás, ocupando o             
corpo da serpente, induziu Eva a comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do                 
mal (Gn 3.4-7), mesmo após Adão ter recebido uma ordem expressa da parte de Deus               
para que não comesse tal fruto (Gn 2.16). O resultado da desobediência de Adão e Eva                
foi a expulsão do Éden - um ato de misericórdia do Criador, considerando que, se               
comessem do fruto da árvore da vida (Gn 2.9), permaneceriam eternamente na condição             
decaída do pecado (Gn 3.22-24). Como foi no princípio, ainda hoje estamos sujeitos a              
cair nas astúcias do inimigo. A Bíblia nos alerta que ele está ao nosso redor (1 Pe 5.8),                  
sondando para descobrir fraquezas interiores que possam nos levar à desobediência.           
Entretanto, a Palavra também afirma que Deus sempre dará o escape da tentação (1Co              
10.13), e que podemos buscar socorro em oração para vencê-la (Mt 6.13) e resistir ao               
diabo (Tg 4.7). Assim, à medida em que lutamos contra as tentações, desenvolvemos             
pouco a pouco o caráter de Cristo nesta vida terrena, e conquistamos, para a              
eternidade, a coroa de vida que Deus tem prometido àqueles que o amam e que               
permanecem firmes mesmo em meio às provações e as tentações.  
 
Para memorizar o versículo em destaque, recite-o em voz alta (sem ler) em três              
momentos diferentes do seu dia. Sugestão: ative o despertador como lembrete! 
 

 
 

ANOTAÇÕES  
 

1) Como cada característica do fruto do Espírito pode nos ajudar a suportar as             
provações e tentações (leia Gálatas 5.22-23)?  

 
 

 



 

2) A Bíblia contém diversos versículos sobre tentação. Leia as passagens abaixo           
listadas e correlacione com a segunda coluna: 

 
a) Tiago 1.14 ( ) Alegre-se quando passar por provações, pois são         

uma oportunidade de tornar-se maduro(a) na fé. 

b) 1 Coríntios 10.13 ( ) Jesus Cristo passou por tentação e hoje é capaz de            
ajudar aqueles que estão sendo tentados. 

c) Hebreus 2.18 (  ) Deve-se orar para não ceder à tentação. 

d) Tiago 1.2 (  ) Após resistir ao diabo, ele fugirá de você. 

e) Lucas 22.46 ( ) A tentação é comum aos seres humanos, e nenhuma           
tentação é irresistível. 

f) Tiago 4.7 ( ) A tentação vem dos próprios pensamentos e desejos          
humanos. 

 
3) Em quais áreas da vida você sofre maior tentação? Você consegue identificar            

padrões de tentação que tem sofrido recentemente? (A leitura do livro pode ajudar             
você a responder esta pergunta) 

 
4) Que atributo do caráter cristão você pode desenvolver para vencer sua maior            

tentação? (extraída do livro) 
 

 

 
PRÁTICA 
 
[ ] Eu decido memorizar o versículo _________________ , pois ele me ajudará na luta               
contra a tentação. 
 
[ ] Eu decido vencer esta tentação ________________ por meio da oração e da leitura               
da Palavra. 
 

 

 
ORAÇÃO    
 
Peça ajuda a Deus para reconhecer padrões de tentação em sua vida, e peça também               
por forças para permanecer inabalável nesta área de dificuldade da sua vida. 

 
 

 

https://www.bibliaon.com/versiculo/1_corintios_10_13/

