
 
 

Segunda-feira - Tema: Tentações 
➔ Leia em voz alta: "Vigiem e orem para que não entrem em tentação. Na verdade, o 
espírito está pronto, mas a carne é fraca" (Mateus 26:41). ➔ Como você explicaria este 
versículo para uma criança? 
......................................................................................................................................................... 
➔ Leia: A Bíblia fala muito sobre tentações, pois, Deus, conhecedor da natureza humana, quis 
nos ensinar o que fazer na hora da tentação, como vencê-la e como ajudar uns aos outros nesta 
área. Jesus sentiu isso na pele, no deserto, quando foi tentado pelo inimigo de nossas almas. 
Mas Ele venceu nos mostrando que podemos, também, vencer e viver uma vida limpa diante de 
Deus. E o que é na verdade uma tentação?  São muitos os conceitos, mas o que acho melhor e 
mais simples é: Tentação é um forte desejo de fazer algo que desagrada a Deus. Tudo se resume 
aí. Desde o pecado original, quando Adão e Eva sucumbiram à primeira tentação, a natureza 
humana pecaminosa começou a reinar. Assim, como nascemos com essa natureza, precisamos 
após nos convertermos a Deus, viver conforme Ele quer, lutando contra essa natureza. A carne 
é fraca, diz o versículo, e é uma grande verdade. Todos nós estamos sujeitos a isso, então, 
devemos estar em total vigilância e oração, pois o diabo anda ao nosso redor, como um leão, 
pronto para nos devorar. Devemos aprender como vencê-lo e receber as bênçãos e promessa 
dessa vitória. ➔ Leia agora, passagens sobre tentação, associe o versículo com o princípio 
que aprendemos:  
(1) Lucas 4:4               (   ) Ao corrigir alguém, devemos ter cuidado para não cair também.  
(2) Lucas 11:4;                 (   ) Quem vive desejando riquezas cai facilmente em tentações. 
(3) Gálatas 6:1                  (   ) Devemos, na tentação, usar a Palavra Falada contra o Diabo. 
(4) 1° Timóteo 6:9            (   ) Devemos pedir ao Senhor que nos livre de tentações. 
➔ Reflita: “Conta-se a história de um peixe que nadava sossegado no fundo do rio. Qual não 
foi a sua surpresa quando uma minhoca muito atraente apareceu de repente à sua frente. 
"Minhocas não nadam" - pensou ele. Atraído pelo movimento da minhoca, o senhor Peixe 
resolveu abocanhá-la. E num pulo só, vapt, a minhoca estava na sua boca. "Ui! O que é isto?”-  
pensou o peixe ao sentir alguma coisa espetar a sua boca. Qual não foi a sua surpresa ao 
descobrir um anzol fisgado à sua boca. Desesperado, o peixe falou: - Como pode uma minhoca 
tão gostosa vir acompanhada por um anzol? Moral da história: O peixe abocanhou a minhoca 
apetitosa, mas descobriu que estava com a boca cheia de morte!..." Nesta estória interessante, 
podemos ver um bom exemplo de como caímos em tentação e de como Satanás embrulha para 
presente as suas armadilhas. Precisamos, como o versículo de hoje ensina, estar todo o tempo 
vigiando para que não caiamos em tentação.  Em tudo, devemos perguntar: Isso é bom para 
mim? Deus se agrada disso? Etc... Pois, às vezes, a tentação é fácil de identificar, mas, às vezes, 
não.  ➔ Responda com muita sinceridade: Você tem sido uma pessoa vigilante para não cair 
em tentação?.............. Em uma escala de 0 a10, qual a nota da “sua defesa contra 
tentações”?....... Lembre agora da última vez que você sofreu uma tentação (pausa para pensar) 
Você venceu ou perdeu? ....................... Qual foi a causa principal da sua vitória ou derrota? 
.........................................................................................➔ Decida: (  ) Decido que vou abrir 
meu coração para tudo o que Deus me ensinar, nesta semana sobre tentação. Quero estar 
preparado para as provas que virão (  ). Decido que vou fazer em uma folha de papel, uma lista 
das minhas 7 principais tentações e suplicar a Deus que me dê forças para enfrentá-la.  (faça 
isso agora) (   ) Decido que, nesta semana, estarei mais vigilante para com as tentações e peço 
que Deus me lembre dos versículos que estou meditando justamente naquela hora. ➔Decore o 
verso de hoje e compartilhe com Deus as suas decisões em oração.  Não esqueça de que Deus 
estará ao seu lado, aconteça o que acontecer! 
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Terça-feira - Tema: Obediência produz resistência à tentação 
➔ Versículo: “Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós" (Tiago 4:7).  
➔ Leia: Você prestou bem atenção no tema da meditação de hoje? Isto é realmente verdade, 
pois quanto mais estivermos perto de Deus mais longe estaremos de Satanás. Mesmo o inimigo 
de nossas almas não tem poder contra nós, se Deus não permitir, por isso devemos estar ligados 
com Deus de forma inseparável. Aí então, podemos combater ao diabo, com nosso testemunho, com 
a Palavra Falada, cheios do poder de Deus. Saiba que se você está pisando na bola com  Deus, 
será mais fácil para Satanás tentar você e você estará mais propenso a cair. Este versículo 
também é uma promessa. Se aproprie desta promessa e, no momento do apuro, diga a Deus que 
você acredita nela e se preciso for, fale este e outros versículos para o próprio diabo ouvir. 
Lembra quando Jesus falou que se estivéssemos Nele, receberíamos tudo o que queríamos? É o 
mesmo princípio do versículo de hoje. ➔ Leia: Lucas 8:13; Romanos 12:1; Efésios 6:13; 2° 
Tessalonicenses 3:3. O texto que mais me chamou a atenção foi:.......................... ➔ Reflita: 
Um adolescente, após ter sido castigado por seus pais várias vezes, e chegado à conclusão de 
que não conseguiria se corrigir, dirigiu-se ao diretor do colégio e humildemente perguntou: 
“Professor, o que devo fazer para não cometer esses erros novamente? Tenho me esforçado, 
mas não estou conseguindo! Pois cada vez que sou tentado a fazer o que é errado acabo caindo. 
Acho que não há jeito para mim, eu sou um fraco!” O mestre, então, sabiamente, tomou um 
copo, encheu-o de água e entregou-o ao jovem, dizendo: “- Filho, ande com esse copo por todo 
o colégio, entre em todas as salas, suba e desça todas as escadas, entre em todos os cantos e 
becos, nos jardins, no sótão e volte aqui sem derramar uma só gota dessa água.” “Impossível - 
disse o jovem - não vou conseguir!” “Se você quiser, vai conseguir, sim” - disse o mestre. O 
jovem saiu, devagar, com os olhos fixos no copo. Subiu e desceu escadas, entrou e saiu de 
salas, cantos e becos, sótão, jardins, e voltou sem ter derramado a água. O mestre olha-o, bate-
lhe nos ombros carinhosamente e diz: -“Não viu as garotas que passeavam pelo jardim no 
horário de aulas? Os colegas que lhe convidam para um copo de bebida, ou uma tragadinha, um 
cigarrinho?” “Não - responde o jovem - Eu estava com os olhos fixos no copo, e mesmo 
sabendo que essas coisas me fascinavam resolvi não olhar, pois eu queria cumprir com êxito a 
minha tarefa.” O mestre sorri e diz: - “Se você fixar os olhos em Deus, como fez com o copo, 
terá a força que tanto precisa para vencer as tentações e não cometerá mais as faltas pelas quais 
tem sido castigado. Aproxime-se de Deus que automaticamente você se distancia do diabo”. ➔ 
Responda: Olhando para o fundo do seu coração, pense um pouco antes de responder as 
seguintes perguntas: Você tem cumprido na sua vida diária este versículo? Ou seja, você, na 
hora da tentação, se aproxima de Deus para combater ao diabo? Você lembra a última vez que 
você foi tentado? Você conseguiu resistir ao diabo ou caiu na armadilha? Você lembra de 
versículos bíblicos nos momentos de tentação? Pense bem e tente lembrar de um versículo para 
cada um dos seguintes tipos de tentação: Sexual (lembra um versículo?) Desonestidade 
financeira, mentira, preguiça no trabalho (que tal? Lembrou versículos?) ➔ Decida: Sempre 
pensei que quando meditamos sobre certos assuntos, logo depois, somos provados para ver se 
realmente aprendemos, mas, tenho aprendido algo muito interessante sobre isso e, desde então, 
tenho pensado diferente. O que aprendi foi o seguinte: Devemos olhar à provação não como 
consequência da meditação, mas, sim, a meditação como consequência da provação, ou seja, a 
prova vem de qualquer forma e o desejo que temos em meditar sobre tal assunto vem do 
Espírito Santo, pois Ele já sabe o que vem pela frente. Desta forma, não precisamos mais ter 
medo de meditar e, sim, necessidade. Agora, meu irmão e minha irmã,  preparem-se, façam 
uma decisão bem consistente e realista, pois vem tentação sobre você e você precisa vencer: Eu 
decido............................................................................................................................................... 
Termine a meditação decorando Tiago 4:7 e fale com Deus sobre suas decisões. 

Quarta-feira - Tema: Nunca sou tentado além das minhas forças   
➔ “Não veio sobre vocês tentação que não seja humana, mas fiel é Deus que não os deixará 
serem tentados além das suas forças. Ao contrário, quando vier a tentação, Ele sempre dará 
uma forma de escaparem, para que a possam suportar” (1° Coríntios 10:13).  
➔ Reflita: Este é um versículo que cada cristão deve saber decorado por toda a sua vida. Ele é 
uma arma que nos defende e uma grande promessa. Quando eu estava no exército brasileiro, 



aprendi muitas lições que até hoje servem para a minha vida. Uma delas, é que no momento que 
pensamos que não suportaremos mais, ainda temos forças para ir além do dobro. Certa vez, em 
um exercício militar paraquedista, fomos correndo com um pesado tronco nos ombros. Certo 
momento, eu caí exausto e falei para o instrutor que eu não poderia prosseguir. O capitão 
mandou que eu levantasse e disse: - “Se este tronco fosse um soldado ferido na guerra, você 
morreria aqui com ele?” Neste momento, eu me levantei e descobri que eu tinha forças para ir 
muito, mas muito além do que pensava. Deus, em Sua infinita bondade, nos prometeu que 
sempre teríamos forças para suportar as tentações e provas da vida. Mesmo naquele momento 
que estamos no fundo do poço, pensando que não há solução para nós, sempre há escapatória. 
Deus é fiel!  ➔ Reflita: Lembre-se que Deus está com você em todo momento, mesmo que não 
O veja. Ele sempre está lhe protegendo e não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Ele 
saiba. Há uma história sobre um jovem índio que teve que passar por um ritual antes que 
pudesse entrar na idade adulta. Ele precisava provar à comunidade que era bravo e podia 
sobreviver aos perigos do mundo. Para isso, ele teve que ir à floresta e passar uma noite 
sozinho. Não pôde levar nada consigo, a não ser uma faca para proteção. Durante toda a noite 
ele ouviu ruídos estranhos e esperou pelo pior. Ao contrário de se desesperar, o jovem tomou a 
decisão de que mesmo com medo, iria confiar que nada lhe aconteceria.  Um bom tempo 
depois, o jovem garoto descobriu que seu pai estava bem perto dele a noite inteira, tomando 
conta dele. Assim é nosso Pai Celestial, no momento da tentação, Ele está conosco, precisamos 
confiar nisto e fazer disto uma arma contra o diabo. Lembre-se sempre que, no momento da 
tentação, o diabo está lá, mas Deus também, se você cair, alegra o diabo e entristece a Deus. 
Desta forma, confie na proteção de Deus. Um pai, certa vez, deu um castigo ao filho: Dormir no 
sótão. Lá pela meia-noite, o pai foi vê-lo. Encontrou o filho com os olhos arregalados. – “Me 
perdoe, papai. Deixe-me dormir na minha cama.” – “Não, filho. O castigo não pode ser 
alterado. Você vai passar a noite aqui; mas o papai vem dormir com você”. Nosso pai está 
conosco!  ➔ Leia agora, passagens sobre tentação, associe o versículo com os princípios que 
aprendemos:  
  (1) 1 Tess 3:5             (   ) O diabo é como um leão devorador, mas Deus nos protege. 
  (2) Tiago 1:13            (   )Somos tentados quando atraídos e enganados por nossos desejos 
  (3) Tiago 1:14            (   ) O diabo não pode tentar aos fiéis ao ponto de deixarem Deus. 
  (4) 1 Pedro 5:8-11      (   ) Nenhuma tentação vem de Deus e, sim, do diabo. 
➔ Leia novamente o versículo de hoje e decida fazer dele uma arma e aproprie-se dele como 
uma promessa para sua vida (pausa para leitura). Você está passando por alguma tentação neste 
momento da sua vida? Tal como uma mulher ou um homem que lhe fascina, ou uma 
possibilidade de ganhar um bom dinheiro com um negócio um pouco “esperto”? Ou até mesmo 
a pornografia da Tv? Ou qualquer outra tentação? Decida ser um (a) vencedor (a). ➔ Decore o verso 
de hoje para sempre em sua vida. ➔ Ore por suas decisões. 

Quinta-feira - Tema: Tentações, ao vencedor a coroa da vida 
➔“Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de 
ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam” 
(Tiago 1:12). ➔ Leia: “Eu não sei você, mas eu já passei pelas duas experiências da provação. 
Já saí vitorioso e já tive momentos em que não suportei e caí. (Todos nós passamos por isso, 
principalmente quando estamos crescendo no Senhor). E, sem sombra de dúvida, a melhor 
experiência é a da vitória. Não há nada melhor nestes momentos do que estar com o coração 
limpo diante de Deus. E não há nada pior do que a queda na tentação, pois sempre traz trágicas 
consequências e uma boa dose de disciplina, pois quanto mais você cresce no caminho do 
Senhor, mais disciplina você tem quando erra. Quando venço a tentação, sinto que estou mais 
perto da minha coroa. Todos nós vivemos em uma guerra espiritual diária. Sejamos vencedores! 
➔ Indo mais fundo: Há vários tipos de provas (I Pedro 1:6) a que podemos ser submetidos: 
perseguições, doenças, problemas sérios, oposição desencadeada por Satanás, aparente 
distância de Deus, etc... Todos estes tipos de testes são "provações". Há um tipo especial de 
provação, que é aquela desencadeada por Satanás, visando a nossa derrota e valendo-se de uma 
cobiça interior nossa, para acenar-nos com algo que tenta nos induzir ao pecado. Esta prova é 
uma "tentação".  Deus não a faz. É o que diz Tiago 1:13-15. A diferença entre tentação e 



provação é mais didática do que prática, pois frequentemente se confundem. Toda tentação é 
uma provação e toda provação pode vir a ser uma tentação. Para isso, basta que Satanás nos 
induza ao pecado, em meio à provação. Vide o exemplo de Jó, que sendo provado foi tentado, 
Jó 2:9. A aparente distância de Deus, também é, às vezes, um teste, visando provar a nossa fé 
em Suas promessas constantes. Este teste é o que chamamos "deserto espiritual", sensação de 
vazio. ➔ Leia: Romanos 2:7; Gálatas 5:17; Apocalipse 2:10. (  ) Li os textos e este me chamou 
mais a atenção: ....................... ➔ Leia novamente o versículo de hoje e decida, pela fé, que 
você vai receber a coroa da vida, vencendo as tentações ➔ Decore este verso  e encerre orando 
ao Senhor e pedindo proteção.                                            

Sexta-feira - Tema: As principais tentações humanas 
➔“Tudo o que há no mundo, os maus desejos da carne, os maus desejos dos olhos e orgulho 
pelas coisas da vida, não vem do Pai, e sim do mundo..." (1° João 2:16)  ➔ Leia: Este 
versículo resume as principais tentações humanas. Os maus desejos da carne, são os pecados 
relacionados com nosso corpo e o principal deles é a sensualidade ou imoralidade, como 
queiram. Esta tentação tem sido usada por Satanás para derrubar desde membros até pastores de 
igrejas. Os maus desejos dos olhos são os pecados relacionados com as coisas que desejamos 
ardentemente e, também, com a forma que usamos nossos olhos. Lembra-se de Jó? Ele fez um 
pacto com seus olhos para não pecar contra Deus. O orgulho pelas coisas da vida são os 
pecados relacionados ao apego aos bens materiais e ao apego às “coisas boas da vida”. 
Devemos sempre lembrar que nada do que temos nos pertence, somos apenas mordomos das 
coisas de Deus. E que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já 
passaram e eis que se fizeram novas (2 Coríntios 5:17) ➔ Leia: Romanos 6:12; Tito 3:3-6;  
(  ) Li os textos ➔ Leia refletindo: “Uma antiga lenda francesa contém uma importante 
verdade: Precisamos de suficiente iniciativa santificada para dizer "Não". Diz a fábula que uma 
raposa clamou aos pássaros: - “Um verme por uma pena!” Uma andorinha ouviu-a e disse 
consigo: - “A perda de uma pena não impedirá meu voo”. Assim, ela trocou uma pena por um 
verme. Verificando que podia voar tão bem quanto antes, retornou. Dia após dia continuou 
negociando, porque os vermes eram tão deliciosos. Finalmente, achou-se um dia sem nenhuma 
pena, incapaz de voar e condenada a uma perigosa existência no solo. Diz Salomão: "Filho 
meu, se os pecadores querem seduzir-te não o consintas." (Provérbios 1:10). Conta-se, também, 
o caso de um artista de circo que treinara uma jiboia a enrolar-se no seu corpo, e ele após uma 
cena dramática se soltava com grande euforia. Uma noite, ele percebeu, horrorizado, que o 
enorme réptil lhe apertava mais e mais o corpo. Gritou por socorro, mas a plateia julgou que 
isso fizesse parte do ato. Só deram pelo fato quando ouviram o quebrar de ossos e viram o 
sangue a jorrar do nariz da vítima. Aquele animal "inocente" tornara-se matador de seu dono. 
Ouviu-se depois alguém dizer, ao abandonar o circo: - Não importa quanto se conheça esse 
animal, cobra é sempre cobra. Acrescentarei: Não importa quanto conheça o pecado, ele é 
sempre pecado, e o seu salário é a morte. Por isso, fujamos das tentações deste mundo, antes 
que elas nos abracem sorrateiramente e nos destruam em um momento." ➔ Responda 
mentalmente: “Você está preparado para renegar as coisas deste mundo que lhe afastam de 
Deus?  Você, neste momento, está envolvido em algo que Deus não se agrada? Quais vão ser as 
suas atitudes quando você for tentado, a partir desta semana em que está aprendendo como se 
livrar da tentação?” Não esqueça que em uma guerra, às vezes, perdemos algumas batalhas, por 
isso, tenha sempre em mente que em qualquer momento que você for infiel, sucumbindo a 
qualquer tentação, Deus é fiel. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos 
perdoar os pecados. Não desanime! Jamais!  Leia agora 2 Timóteo 2:13 (pausa pra ler).  Sim, 
mesmo que sejamos infiéis, Deus permanece fiel às Suas promessas. Mas caso você não esteja 
conseguindo de jeito algum, mesmo depois desta semana, vencer suas tentações, é melhor que 
leia 2 Coríntios 13:5 e veja que talvez você nem seja um filho. Por isso, arrependa-se e faça o 
que Jesus fez quando foi tentado. Aproxime-se de Deus! Diga a Jesus que você O quer como o 
Senhor da sua vida! Confie Nele e o mais Ele fará! Continue batendo na porta e ela certamente 
se abrirá. Não desista! ➔ Decore o versículo de hoje. Revise os versos da semana, encerre 
fazendo uma oração.  
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