
 
Lição 3 (4° trimestre – 2014 / Tiago)  
Suportando a provação 

 
Material bíblico: TG 1:12-21, SL 119:11, GN 3:1-6, Tt 3:5-7, RM 13:12, EF 4:22.  
 
Citações  

• A única maneira de se livrar da tentação é ceder a ela. Oscar Wilde  

• Não me conduza à tentação. Posso encontrar o caminho sozinho. Jane Seabrook  

• Todos os homens são tentados. Não há ser humano vivo, que não fique dividido, se 
submetido à  correta tentação, dada no lugar certo. Henry Ward Beecher  

• Sempre que o diabo perseguir você, procure a companhia de outros homens ou beba 
mais, ou brinque mais ou fale  mais bobagens, ou faça alguma outra coisa alegre.  Vez 
por outra temos que beber mais, fazer esporte,  ter  alguma recreação, e até mesmo 
pecar um pouquinho para irritar o diabo, de maneira  a não deixar espaço para que ele 
incomode nossa consciência com ninharias. Seremos conquistados por ele  se 
tentarmos muito conscientemente não pecar nunca. Então, se o diabo lhe diz: não beba, 
responda: Eu vou beber agora mesmo, só porque você me disse para não fazê-lo. Martin 

Luther  

• Há uma ideia tola de que as pessoas boas não sabem o que significa tentação. Isto é 
obviamente uma mentira. Somente aqueles que tentam resistir à tentação sabem o 
quão forte ela é ... Um homem que cede à tentação depois de cinco minutos, 
simplesmente não sabe como teria sido uma hora mais tarde, caso não cedesse. É por 
isso que as pessoas más, de certo modo, não sabem muito sobre a maldade. Viveram a 
vida toda cedendo à tentação. C S Lewis  

 
Perguntas  
 Como podemos distinguir entre tentação e pecado? Podemos nos tornar imunes à 
tentação? O que podemos aprender com as tentações de Jesus? De onde vem as tentações e 
como podemos tentar evitá-las? Apesar de que o fato de não fazermos o mal não ser a base 
para nossa salvação, como Deus demonstra que somos dignos de confiança?  
 
Resumo Bíblico  
 Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a 
coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam.” (Tiago1:12). A passagem fala que Deus 
não tenta ninguém, e este fato é muito importante que acreditemos. “Mas as pessoas são 
tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses 
desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte.” 
(Tiago 1:14,15 NTLH) Deus nos dá a vida nova e somos muito especiais para Ele. No Salmo 
119: 11 o salmista diz que ele “escondeu” a Palavra de Deus em seu coração e assim ele não 
pecaria contra o próprio Deus. Gênesis 3: 1-6 é o relato da queda do homem. Leia-o com 
atenção! Tito 3: 5-7 deixa claro que Deus não nos salva por conta de nossos atos de justiça, 
mas por sua misericórdia. Somos convidados a “deixar de lado as obras das trevas e vestir a 
armadura da luz.” (Romanos 13:12 NVI). Somos ensinados a “ despir-nos do velho homem, que 
se corrompe por desejos enganosos”conforme Efésios 4:22 NVI.  
 
Comentário  

 Não tenho certeza de que a citação de Martinho Lutero mencionada acima é um bom 
conselho! No entanto, uma coisa é certa, não é bom nos debruçarmos sobre as tentações. Ao 



invés de tentar combater as tentações, uma ideia melhor é evitar o mal com o bem.  
Redirecionando nosso foco para as coisas benéficas, muitas das vezes podemos deixar para 
trás os maus pensamentos, as tentações.  
 As tentações são para serem suportadas, diz Tiago. Elas estarão conosco. Não pense que 
chegaremos a um ponto de não sermos mais tentados. Jesus experimentou tentações ao longo 
de sua vida, até o fim. Mas Deus pode nos dar a força para resistir e para orientar nossos 
pensamentos  a coisas melhores. Sendo assim,  ao nos depararmos com os nossos verdadeiros 
desejos, devemos reconhecer a importância de permitir que Deus  refaça  os  circuitos de 
nossas mentes afim de que possamos realmente querer o que é melhor. Não é  surpresa que, 
devido aos estragos que pecado fez em nós,  não consigamos nem mesmo ver o que é melhor 
para nós, ou mesmo querer aquilo que é para o nosso próprio bem, ou o bem dos outros. A 
promessa de Deus é nos recriar, nos remodelar, e nos restaurar.  
 Sim, pode haver perigo em se concentrar demais em nossas tentações, e querer resistir 
a elas. Podemos nos preocupar demais com nossas próprias batalhas e não enxergar as 
necessidades que estão ao nosso redor. Podemos até procurar tornar-nos monges e freiras, 
que tentaram se isolar do mundo e de suas tentações, mas iremos descobrir que as tentações 
do pecado vem de dentro de nós. Nosso foco deve ser  nossa relação com Deus, pedindo-lhe 
para que nos refaça à sua imagem mais uma vez.  
 Pensar em nossas provações nos leva a nos concentrarmos em nós mesmos. Ao 
fazermos isso, ficamos cegos às questões maiores. Ao enfrentarmos as tentações, o que 
mostramos ao restante do universo? Como analisaríamos as coisas a partir dessa perspectiva? 
A pergunta que cada ser humano deve fazer é: "O que é realmente importante, e, como 
consequência da resposta, como fazer para viver corretamente?" Não apenas para nós, mas 
para todo o universo!  
 Por que a resposta da questão acima traz consequências da maior importância. Se 
somos um espetáculo para o universo, então nossas lutas se tornam parte do conflito cósmico 
sobre a natureza e o caráter de Deus, e da maneira como Ele governa o universo. Não somos 
nós que estamos sendo julgados e sim Deus! As acusações de Satanás estão sendo refutadas 
através de demonstração, e nós estamos envolvidos nisso. De acordo com esta perspectiva, 
somos parte de um imenso conflito que está nas mentes de todos os seres pensantes que Deus 
criou. A maneira como escolhemos participar deste conflito já é parte dessa visão mais ampla.  
 
Comentários de Ellen White  
    Toda a vida cristã é uma preparação para a vida futura, imortal; e sob quaisquer 
circunstâncias em que forem colocados vocês podem ser feliz se forem fieis a Deus e a si 
mesmos. O dinheiro não pode trazer a paz que Cristo pode dar. Procure a pérola escondida, as 
joias da verdade, e não deixe que as ambições mundanas arruínem sua perspectiva do céu. 
Satanás está pronto para apresentar-lhe o suborno mundano. Ele diz a você. "Tudo isto te 
darei, se prostrado, me adorares." Mas você irá fazê-lo? Você dará a Satanás, o afeto supremo 
de seu coração? O apóstolo diz:  cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua 
própria concupiscência”[Tiago 1:14]. Ele perdeu-se do verdadeiro caminho preparado para os 
resgatados do Senhor, porque fixou seu coração em algum atraente objeto terreno. Ele morde 
a isca de Satanás e é aprisionado em sua armadilha. {Manuscript Releases, vol. 13 pág. 89}  
 Paciência significa que iremos encontrar dificuldades e aborrecimentos . A Palavra de 
Deus diz: "A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira" (Provérbios 
15:1). "Não te apresses no teu espírito a irar, porque a ira repousa no íntimo dos tolos" 
(Eclesiastes 7:9). A recomendação inspirada do apóstolo é "esteja pronto a ouvir, tardio em 
falar, tardio em se irar" (Tiago 1: 9). A raiva provoca raiva. { Manuscript Releases, vol. 19pg344}  
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