
 Lição 2. O batismo e as tentações (2T 2015-O Evangelho de Lucas) 
 
 Material Bíblico: Lc 3:1-14; Rm 6:1-6; Lc 3:21, 22; 4:5-8; Is 14:13, 14; Lc 4: 9-13 
 
 Citações 

• Se você quer saber o que Deus tem a dizer a você, veja o que Cristo foi e é. C.H. Spurgeon 

• Jesus foi tentado, não porque Ele era mau, mas porque Ele era importante. G.B. Duncan 

• Toda tentação é uma oportunidade de ficarmos mais perto de Deus. John Quincy Adams 

• O maior sucesso de Satanás é quando ele aparece com o nome de Deus em seus lábios. 
Mahatma Gandhi 

• Quando o diabo cita Escrituras, não é, realmente, para enganar, o que ocorre é que 
simplesmente as massas são tão ignorantes a respeito da teologia, que alguém deve ensinar-
lhes os textos elementares primeiro, antes que ele possa seduzi-las. Paul Goodman 

• A vida cristã é uma vida de crucificação (Gal 2:19). No batismo, a forma da morte de 
Cristo fica estampada naqueles que são dEle. Estão mortos para a carne e para o pecado, 
eles estão mortos para o mundo, e o mundo está morto para eles (Gal 6,14). Qualquer 
pessoa que vive na força do batismo de Cristo vive na força da morte de Cristo. Dietrich 

Bonhoeffer 

 
Questões 
 Por que Jesus escolheu para ser batizado? O que Ele quis transmitir através desta ação? O 
que as tentações específicas revelam sobre Jesus? De que forma esse enfrentamento espelha o 
grande conflito cósmico? Será que o Diabo tentaria seduzir Jesus se não houvesse nenhuma 
possibilidade de que Jesus pudesse fracassar? Como iremos aplicar esses incidentes à nós, nossa 
vida? 
 
Resumo Bíblico 
 Depois de descrever o ministério de João Batista, Lucas revela o batismo de Jesus: e o 
Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: "Tu 
és o meu Filho amado; em ti me agrado”(Lucas 3:22 NVI). Lucas então fornece a genealogia de 
Jesus. E Lucas 4: 1-9 registra as tentações de Jesus. 
 
Comentário 
 É significativo o fato de que o batismo de Jesus e suas tentações são relatados juntos. 
Como um sinal visível de nossa escolha a nos entregar a Deus, o batismo é uma demonstração 
pública de que lado estamos." A vida de Jesus tinha sido vivida na obscuridade até agora, e a 
disposição do diabo era para tudo que continuasse assim . Mas o ministério público de Jesus não 
poderia deixar de ser atacado. Lucas mostra o batismo de Jesus para mostrar Sua divindade e o 
endosso de seu Pai. 
 A mensagem de João Batista estava em linha com a os dos profetas do Antigo Testamento. 
Seu chamado para o arrependimento era antigo, embora o aspecto do batismo dá àquele chamado 
uma dimensão diferente. Os conselhos práticos de João Batista observados em Lucas 3 prefiguram 
a atitude de Jesus, especialmente como enunciado no Sermão da Montanha. Não se trata de 
cumprir as regras, mas de ter uma atitude de cuidado para com os outros e de viver o que é certo. 
 Mas por que Jesus aceita o batismo? Sabemos que não foi porque Ele tinha algum pecado 
para se arrepender. Mas tal ato não teria levado alguns dos presentes a pensar que Jesus seria um 



pecador feito eles? No relato de Mateus, Jesus simplesmente diz que é correto fazer o que diz o 
Senhor, ainda que João Batista diga que o correto seria Jesus batiza-lo (Mt 3:14). Logo após ao 
batismo a voz do céu e a descida do Espírito Santo endossam Jesus e pronunciam a bênção divina 
sobre Ele. Ele é explicitamente identificado como o Filho. Curiosamente, Lucas imediatamente 
relata a ancestralidade humana de Jesus ... 
 Quando se trata de as tentações, há muito o que aprender. Mateus registra as mesmas 
tentações, apenas que a ordem da segunda e da terceira  está invertida. O que é realmente 
importante notar é que, enquanto as tentações se referem a situações muito humanas (fome, 
orgulho e presunção) elas são dirigidas à divindade de Jesus – para que Ele fizesse  “mau uso”  de 
Seu poder. Seres humanos não são tentados para transformar pedras em pão, por exemplo, mas 
Jesus bem poderia ter feito isso. A tentação foi fazer mau uso de Seu poder divino a fim de 
satisfazer a sua fome humana. Da mesma forma, isto se aplica ao convite que o Diabo fez para 
adorá-lo. Embora alguns achem isso um absurdo (por que uma vez que você adora, você cedeu 
poder e autoridade), aquela era uma forma de Jesus “tomar um atalho” em sua missão de recuperar 
o mundo. Da mesma forma que a tentação de transformar pedras em pão, Ele seria capaz de 
racionalizar  -  seria errado aderir a qualquer uma dessas sugestões se seu objetivo fosse 
cumprido? Morrer de fome teria anulado a sua missão, por isso, teria sido "lógico" para satisfazer 
suas necessidades humanas desta forma. Reconhecer Satanás como governante certamente não era 
um grande problema logicamente. Afinal, Jesus mesmo não o identificaria como o "Príncipe deste 
mundo"? E por fim, a tentação de usar a ajuda divina para evitar a autodestruição teria sido útil 
pelo menos para provar o apoio de Deus, a demonstração de cuidado do Pai, continuando nessa 
forma de racionalização.  Mas em todos os casos, Jesus viu o que havia por trás das manobras, e se 
recusou a fazer mau uso de Seu poder e colocar Seu Pai em uma situação adversa. Ele não entrou 
em discussão com o Diabo e respondeu citando as Escrituras. E quando, no final, o Diabo também 
cita a Escritura, (ou cita retorcidamente), Jesus se recusa a "colocar Deus à prova", daquela forma 
provocante e presunçosa. 
 Embora esses exemplos de como as tentações vêm e de como lidar com elas não são 
exaustivos, eles fornecem uma base útil de princípios. O mais importante é não ser desviado da 
missão, mantendo-se os valores e métodos de Deus,  procurando nunca usar as bênçãos de Deus 
para nossa própria satisfação pessoal. 
 
Comentários de Ellen White 
 Seria sabedoria da nossa parte fazer um estudo a respeito as tentações de Cristo no deserto, 
e com corações humildes e contritos, procurar entender a sua importância e aprender o seu 
significado para nós como indivíduos. { Review and Herald , 9 de outubro de 1894} 
 Imagine, se puder, que você está no lugar de Cristo no deserto. Não há nenhuma voz 
humana para ouvir e você está cercado de demônios fingindo serem anjos do céu em atrações 
sedutoras, apresentando astutas insinuações de Satanás contra Deus, como ele fez com os nossos 
primeiros pais. Seus sofismas são os mais enganadores e astutos em minar a sua confiança em 
Deus, destruindo a sua fé e sua confiança, mantendo sua mente em uma tensão constante, a fim de 
que ele possa obter um indício qualquer para usar em seu próprio benefício e seduzi-lo em uma 
controvérsia , como se estivesse lendo seus pensamentos para que você não pronuncie nenhuma 
uma palavra, assim como ele fez com Eva. {Manuscript Releases vol. 6 pág. 110} 
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