
 

 
 

40 DIAS COM PROPÓSITOS |  
VOCÊ FOI CRIADO PARA SE TORNAR SEMELHANTE 
A CRISTO 
 
Dia 27 | Derrotando a tentação 
 

 
PALAVRA 

 
“As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram.            
Deus é fiel, e ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar.              
Quando forem tentados, ele mostrará uma saída para que consigam resistir.”           
1Coríntios 10.13 (NVT) 

 
Por que às vezes nos parece impossível resistir a uma tentação se a Palavra de Deus                
nos diz que, quando formos tentados, Deus nos mostrará uma saída? Aprendemos na             
semana da Comunhão que os crentes de nosso igreja são nossa família espiritual.             
Muitas vezes falhamos em vencer algum pecado porque tentamos fazer isso sozinhos            
(Tg 5.16). O plano de Deus é que essa família seja nosso suporte quando passarmos               
por dificuldades (Gl 6.2). Além disso, devemos aprender de Jesus sobre como lidar com              
esses desafios (Hb 4.15). Cristo, ao ser tentado pelo diabo, usou a Palavra de Deus               
para resistir. É da vontade do Pai que nos tornemos semelhantes a seu Filho e, portanto,                
também precisamos aprender a guardar a Palavra no coração (Sl 119.11) para que o              
Espírito Santo possa trazê-las à memória quando necessário (Jo 14.26). Isso significa            
não apenas amar o que o Senhor nos revela nas Escrituras, mas também memorizar o               
que elas dizem. Este é o significado de “saber de cor”, ter algo guardado no coração.                
Por fim, para vencermos a tentação, devemos estar cientes da nossa vulnerabilidade.            
Não devemos nos ver tão fortes a ponto de estarmos imunes à ela. Se estamos de pé,                 
devemos cuidar para não cairmos (1Co 10.12). Não podemos nos distrair nem nos             
momentos em que parecemos estar firmes em Deus. Certamente seremos tentados,           
mas se permanecermos na Palavra, contarmos com a ajuda dos nossos irmãos e             
buscarmos força no Senhor (Ef 6.10), é certo também que resistiremos no dia mau              
(Ef.6.13).  
 
Para guardar o versículo de hoje no seu coração, escreva-o com um lápis. Fale o               
versículo em voz alta e apague duas palavras. Fale novamente em voz alta todo o verso                
e apague mais duas. Repita o processo até ter apagado todas as palavras. 

 
 

 
 

 



 

 

ANOTAÇÕES  
1. Em qual característica de Deus está a garantia de que nunca seremos tentados             

mais do que podemos suportar?  
2. Procure no dicionário o significado de resistir. Associando essa definição com 2Cr            

20.17, qual deve ser o nosso posicionamento diante da tentação e de quem é a               
luta contra ela? 

3. Escreva no seu caderno situações em que Deus te livrou das tentações por meio              
da Palavra e quais versículos ele usou. 

4. A quem posso pedir que seja meu parceiro espiritual, para me ajudar em oração a               
derrotar uma tentação constante? (Extraído do livro) 

 
 

 
PRÁTICA 
Escreva estas decisões (ou outras que sejam necessárias) em seu caderno de            
devocional: 
 
[ ] Decido não mais usar esta desculpa _______________ para ser fraco(a) e cair em               
tentação, pois entendi que Deus é fiel e sempre proporciona uma saída para eu resistir. 
 
[ ] Decido memorizar também este versículo _______________, pois trata exatamente           
da área em que sofro tentações. Esta será a espada do Espírito para resistir (Ef 6.17). 
 
[ ] Decido procurar esta amigo(a) _______________ para confessar e pedir que ore por              
mim nas minhas fraquezas. Entendo que assim serei curado (Tg 5.16). 

 

 
ORAÇÃO    
 
Reconheça suas fraquezas diante de Deus e peça a ele o escape para que você possa                
honrá-lo com uma vida cada dia mais santa. 

 
 

 


