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Esta publicação é resultado de uma breve pesquisa de 

informações sobre este assunto, principalmente, mas 

não limitada à bibliografia mencionada no final, bem 

como é a exposição do meu próprio entendimento, tudo 

isso para sua reflexão e aproveitamento. Sempre que 

necessário o texto será atualizado e a data da revisão 

mencionada. 
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Mateus 4.1-11: 

 

1  A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado 

pelo diabo. 
1  tote o ihsouv anhcyh eiv thn erhmon upo tou pneumatov 

peirasyhnai upo tou diabolou 

 

2  E, depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. 
2  kai nhsteusav hmerav tessarakonta kai nuktav tessarakonta 

usteron epeinasen 

 

3  Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és Filho de Deus, 

manda que estas pedras se transformem em pães. 
3  kai proselywn autw o peirazwn eipen ei uiov ei tou yeou eipe ina 

oi liyoi outoi artoi genwntai 
 

4  Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o 

homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. 
4  o de apokriyeiv eipen gegraptai ouk ep artw monw zhsetai 

anyrwpov all epi panti rhmati ekporeuomenw dia stomatov 
yeou 

 

5  Então, o diabo o levou à Cidade Santa, colocou-o sobre o pináculo 

do templo 
5  tote paralambanei auton o diabolov eiv thn agian polin kai 

isthsin auton epi to pterugion tou ierou 

 

6  e lhe disse: Se és Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: 

Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem; e: Eles te 

susterão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. 
6  kai legei autw ei uiov ei tou yeou bale seauton katw gegraptai 

gar oti toiv aggeloiv autou enteleitai peri sou kai epi ceirwn 
arousin se mhpote proskoqhv prov liyon ton poda sou 
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7  Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor, 

teu Deus. 
7  efh autw o ihsouv palin gegraptai ouk ekpeiraseiv kurion ton 

yeon sou 

 

8  Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos 

os reinos do mundo e a glória deles 
8  palin paralambanei auton o diabolov eiv orov uqhlon lian kai 

deiknusin autw pasav tav basileiav tou kosmou kai thn doxan 
autwn 

 

9  e lhe disse: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. 
9  kai legei autw tauta panta soi dwsw ean peswn proskunhshv 

moi 
 

10  Então, Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: 

Ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a ele darás culto. 
10  tote legei autw o ihsouv upage satana gegraptai gar kurion 

ton yeon sou proskunhseiv kai autw monw latreuseiv 

 

11  Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. 
11  tote afihsin auton o diabolov kai idou aggeloi proshlyon kai 

dihkonoun autw 
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INTRODUÇÃO 

 

Conta, certo crente, da inauguração que muito o impressionou, de 

uma alta e imponente ponte, nas serras do Estado de Nova Iorque, há 

muito tempo atrás. O primeiro trem a passar, puxado por duas 

possantes e pesadíssimas máquinas, parou no meio da ponte. Aí ficou 

mais do que seis horas, centenas de metros acima das multidões que 

presenciavam o “espetáculo”. A cada pancada das máquinas, as 

muitas toneladas de aço da ponte estremeciam e batiam, como uma 

gigantesca teia de aranha. Assim foi demonstrado ao público que a 

ponte não tinha defeito algum e que merecia a inteira confiança de 

todos que quisessem viajar – sustentou bem a maior prova – portanto, 

era segura para todo o trânsito da linha. 

 

Antes de Davi subir ao trono de todo o Israel, ele precisou passar por 

várias provas e demonstrar ao povo suas qualidade e habilidades. Ele 

nasceu em 1055aC e foi ungido por Samuel com 25 anos de idade 

(1030aC – 1Sm 16.12-13). Deus já o conhecia, por isso o escolheu. 

Entretanto ele teve que enfrentar e derrotar, corpo a corpo, frente a 

frente, Golias, aquele que personificava toda a força do adversário, 

bem como guerrear com êxito as guerras de Saul. Precisou escapar do 

ciúme doentio e da implacável perseguição de Saul, o seu rei, durante 

5 anos, até ser ungido, com 30 anos, rei de Judá, em Hebrom, onde 

reinou sete anos e meio (1025 – 1018 a.C.; 2Sm 5.4; 1Rs 2.11; 1Cr 19.27; 

2Sm 2.1-7). Somente com 37 anos foi ungido rei sobre todo o Israel 

(1018 – 985 a.C.; 1Cr 29.26; 2Sm 5.5).  

 

Com Jesus, o “filho de Davi” não foi diferente. Ele começou 

enfrentando e derrotando aquele que não somente personifica as 

forças contrárias, mas é a própria expressão do mal, o rei das trevas. 

Davi, José e outros, passaram por provas difíceis e foram vencedores, 

antes de assumirem posições de maior relevância, na sua época. 

Entretanto, o primeiro Adão, no Éden, quando tentado, fracassou, 

trazendo a morte à toda humanidade. O segundo Adão, em condições 
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desfavoráveis, deveria suplantar o adversário e resgatar o homem 

caído, reconciliando-o com Deus, e o fez, sendo vitorioso, do deserto 

da tentação até ao Calvário: “a fim de que, como o pecado reinou pela 

morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, 

mediante Jesus Cristo, nosso Senhor.” (Rm 5.21) 
 

1. A ESSÊNCIA DA TENTAÇÃO 
 

Nós vivemos, logo praticamos ações. Nossas ações afetam, 

inevitavelmente, a nós mesmos e ao que nos é exterior, ou seja, o meio 

ambiente, constituído de pessoas, animais, vegetais e a matéria sem 

vida. Se as ações dos homens afetam a criação, obviamente afetam o 

criador (Deus) que é o seu grande governante e sustentador (Sl 19). 

 

Cada ação traz consequências, ainda que algumas sejam de pouca 

importância. Por exemplo, deixar um prato cair: faz barulho, quebra-

se, perde sua utilidade etc. As ações que trazem consequências 

negativas à nossa pessoa, ao mundo ou a Deus, devem ser evitadas. 

 

No decorrer dos anos, a humanidade tem acumulado conhecimentos 

em várias áreas e desenvolvido leis que têm facilitado sua 

sobrevivência e convivência pacífica em Sociedade. Deus, Soberano 

Criador e Preservador de todas as coisas, tem se revelado ao homem. 

A Bíblia é a própria essência da revelação divina e nela encontramos 

os princípios que regem o comportamento do homem versus criação 

e homem versus Criador. 

 

As falsas religiões são meras especulações humanas, na tentativa de 

estabelecer o relacionamento do homem com a divindade, sob o ponto 

de vista do homem e, portanto, destituído de qualquer valor. 

 

A tentação consiste em um conflito interno, onde um impulso a favor 

da realização de uma ação de consequências negativas (já 
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experimentada pelo próprio ou dita por terceiros) disputa com outro 

impulso contrário à realização dessa ação. Prevalecerá o impulso de 

maior representação na pessoa. 
 

2. OS AGENTES (FONTES) DA TENTAÇÃO 
 

Podemos identificar agentes internos e externos ao indivíduo. 

 

2.1 Agentes internos: 

 

a) De natureza orgânicos:  

São deficiências orgânicas, de natureza hereditária ou não, que 

provocam no indivíduo apetites ou desejos exagerados. 

 

b) Da própria natureza humana:  

São aqueles intrínsecos ao ser humano, à sua constituição (Sl 

78.38-39; Rm 7.18; 1Co 2.14; Gl 5.19-21) 

 

c) De natureza intelectiva (ou cognitiva):  

Em função de uma má formação da personalidade, em que 

conceitos errôneos são assimilados, o indivíduo terá menos 

condições de vencer as tentações. Muitos desses conceitos 

reforçam a inclinação natural para o pecado. A criança que 

assimila o conceito de que para subir na vida é preciso pisar 

nos outros será muito mais tentada, quando adulta, a 

prejudicar seus companheiros de trabalho para obter favores 

da chefia. O instinto reforçado foi o egoísmo.  

 

2.2 Agentes externos 
 

a) Satanás 
 

Satanás, palavra hebraica que significa “adversário”. 

Transliterada para o grego como σατανάς (Satanás).  
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Diabo, palavra de origem grega, διάβολος ou diábolos, que 

significa “acusador” ou “caluniador”.  

 

Satanás é o principal agente da tentação (Gn 3.1; 1Cr 21.1; Mt 

4.3; Jo 13.2; 1Co 7.5; 2Co 2.11; 11.3; 1Ts 3.5). 

 

O diabo procura minar e destruir a nossa confiança em Cristo 

e na sua Palavra. É o supremo mentiroso e assassina os homens 

por meio das suas sugestões malignas. Satanás atua de forma 

progressiva. Primeiramente coloca dúvida no coração do 

homem, desviando-o da verdade de Deus. Em segundo lugar 

o seduz para o pecado. Finalmente toma posse de todo o seu 

ser. 

 

b) As pessoas 

 

Muitas vezes as pessoas servem de instrumentos nas mãos de 

Satanás, que se transforma em anjo de luz (2Co 11.13-14). 

Homens perversos (2Tm 3.13), más companhias (Pv 1.10; 

16,29); mulheres enganosas (Gn 39.7; Jz 14.17; 16.17; 1Rs 11.1, 

4); falsos guias (2Pe 3.17; At 20.29); parentes e amigos (Dt 13.6-

8); governantes (2Rs 21.9); falsos profetas (Ez 13.10; Mc 13.22); 

falsos crentes (At 20.30). 

 

c) O mundo 

 

As coisas efêmeras desta vida (1Jo 2.15-17; 2Tm 4.10): 

 

• A atração do fruto proibido (Gn 3.6) 

• A atração dos campos férteis (Gn 13.10, 11, 13) 

• A atração do apetite (Gn 25.29, 30, 33) 

• A atração da riqueza (Js 7.21; 1Tm 6.9-10) 

• A atração da ambição, cobiça (Tg 1.13-14; Mt 10.35-37) 

• A atração dos prazeres, das orgias (Dn 5.2; 2Sm 11.2) 
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• A atração do poder, da posição social, do status 

(Moisés deixou a corte de Faraó; Jesus deixou a glória 

do Pai). 

 

d) Algumas circunstâncias extremas 

 

• A pobreza (Pv 30.9) 

• A prosperidade (Pv 30.9; Dn 4.30; Nm 22.16-17) 

• A ociosidade (2Sm 11.1-2 – Davi) 

• O ativismo (Lc 10.40-42 – Marta) 
 

3. A SIGNIFICAÇÃO BÍBLICA DA TENTAÇÃO 
 

A tentação tem duas significações nas Escrituras: 

 

i. Prova, ou experiência e, neste sentido, diz-se que Deus 

“tenta” e o Senhor Jesus foi tentado, e 

ii. Sedução para o mal, ou sermos levados pelos agentes 

internos e externos a proceder impiamente. Neste sentido, 

Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a 

ninguém tenta (Tg 1.13). 

 

Existe apenas uma palavra no NT grego πειρασw (peirázou), para essa 

dupla significação. A primeira ocorrência no NT é em Mateus 4.1, 

significando “solicitar a praticar o mal”. No grego mais antigo há 

apenas a ideia de “experimentar”, de “testar”. 

 

A tentação dá-se em ambos os sentidos, com toda a criatura humana. 

Jesus também admite ter passado por tentações: “Vós sois os que tendes 

permanecido comigo nas minhas tentações.” (Lc 22.28). O povo de Israel, 

também: “Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o SENHOR, teu Deus, 

te guiou no deserto estes quarenta anos, para te humilhar, para te provar, 

para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus 
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mandamentos.” (Dt 8.2). Deus prova, ou experimenta, a fim de que a 

verdade da nossa fé, do nosso caráter seja evidenciada, explicitada. 

Não como demonstração para Deus, ele é Onisciente, mas para nós 

mesmos, os homens, e, também, para os anjos. Uma das maneiras de 

Deus nos sondar é pela prova.  

 

É comum encontrarmos na bíblia duas ocasiões em que ocorriam as 

provas. (1) Antes de grandes missões: José (Gn 39.7); Moisés; Jesus (Mt 

4.1-11); Paulo (At 9). (2) Antes de grandes bênçãos: Abraão (Gn 22.1); 

o povo de Israel (Dt 8); Jó; os crentes (Tg 1.12). 

 

Tiago acrescenta que o fim da provação é “para que sejais perfeitos e 

íntegros, em nada deficientes” (Tg 1.1-4). A provação elimina os que “não 

têm raiz” (Lc 8.13), isto é, não têm uma fé sólida em Jesus Cristo. 
 

4. O PROPÓSITO DA TENTAÇÃO DE JESUS 

 

4.1 Evidenciar a majestade de Deus 
 

O embate do Filho de Deus com o príncipe deste mundo (Satanás) e a 

sua vitória sobre o Tentador, no momento que precedia o seu 

ministério público, além de revelar e comprovar sua total condição 

para a grande missão que lhe fora confiada, já apontava para o que 

seria o seu propósito inegociável e permanente: glorificar a Deus, 

realçar a sua majestade, como o soberano Rei do Universo: “E todos 

ficaram maravilhados ante a majestade de Deus.” (Lc 9.43a) 
 
 

4.2 Evidenciar a supremacia de Jesus Cristo 

 

Após a derrota de Satanás, nenhum dos anjos caídos ousou resistir a 

Jesus, nem aqueles que avançaram em seu nome. 
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4.3 Testar o caráter de Jesus 

 

O caráter que Jesus desenvolvera, deveria passar por uma prova 

peculiar, antes dele ficar humanamente pronto para enfrentar as 

dificuldades materiais do seu ministério. 

 

4.4 Para servir de exemplo 

 

Foi de natureza humana e, por isso, serve de exemplo. Em cada 

detalhe da história há uma lição para nós. 

 

4.5 Para provar que um ser dotado de livre arbítrio pode escolher 

e manter-se ao lado do bem, apesar das forças do mundo ou 

das forças espirituais. 

 

O primeiro Adão, em situação sobremodo favorável cedeu à tentação, 

enquanto que o segundo Adão, em situação bastante adversa foi 

vitorioso. 

 

4.6 Para uma perfeita identificação conosco. 

 

Ele passou pelas situações mais desfavoráveis que alguém possa 

passar (humilhação, fome, sede, dor etc). Entretanto não deixou de 

honrar a Deus. “Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se 

tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote 

nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. 

Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para 

socorrer os que são tentados.” (Hb 2.17-18).  

 

A necessidade da redenção humana “obrigou” o Filho a estar 

totalmente identificado com a raça humana, pois ele era irmão deles. 

A posição de Cristo como sumo sacerdote, que ele assumiu em favor 

deles, exigiu que ele se identificasse totalmente com eles, em sua 

natureza, em seus sofrimentos e nas experiências humanas em geral, 
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a fim de que pudesse cumprir integralmente o seu ofício, que visa 

ajudar os remidos a atingirem a total redenção. 

 

“Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas 

fraquezas; antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas 

sem pecado.” (Hb 4.15) 

 

Tudo quanto Cristo fez, sofreu e experimentou, fê-lo como homem. 

Quanto às suas vitórias e milagres, ele aprendeu a usar o poder do 

Espírito, que está à disposição de todos os homens; por isso, a 

declaração que podemos fazer obras como as suas, e ainda maiores, 

apesar de extremamente objetiva, é verdadeira (Jo 14.12). Ele se 

limitou às condições humanas a fim de mostrar o grande potencial da 

humanidade quando impulsionada pelo Espírito. Esse poder o 

transformou como homem, tornando-o o “pioneiro” do caminho, e 

não apenas o próprio caminho. Cristo mostrou-nos como os homens 

podem ser potencializados espiritualmente, assim chegando a 

participar de sua natureza celestial, tal como ele antes compartilhou 

perfeitamente da nossa humilde humanidade. 
 

5. AS CIRCUNSTÂNCIAS DA TENTAÇÃO 

 

5.1 O tempo 

 

“A seguir” (Mt 4.1); “logo” (Mc 1.12). Depois do batismo, da descida 

do Espírito Santo, da voz do céu; mas, antes de Jesus entrar no seu 

ministério público. 

 

O. Boyer comenta assim: “O Mestre mal tinha saído das águas do 

batismo quando teve de entrar no fogo da tentação. Imediatamente 

depois que os céus por cima se abriram a Jesus, no rio Jordão, o inferno 

se lhe abriu por baixo, no deserto. Depois de mirar o rosto de Deus, 

Cristo se achou encarando o semblante ‘sombrio’ de Satanás. Davi, 
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uma vez ungido rei, foi buscado ‘como se persegue uma perdiz nos 

montes’. Israel, logo depois do glorioso livramento do Egito, foi 

perseguido pelo exército de Faraó. Ezequias saiu da páscoa (“não 

tinha havido coisa semelhante em Jerusalém desde o tempo de 

Salomão” – 2Cr 30.26), para enfrentar o grande exército de 

Senaqueribe, rei da Assíria. Paulo, quando chegou de novo à terra, 

depois de ter entrado no terceiro céu, logo sofreu de um espinho na 

carne. Os tempos do mais sublime júbilo são seguidos, geralmente, 

pelos maiores perigos espirituais. Devemos, ao receber o batismo no 

Espírito, ou qualquer grande bênção de Deus, esperar ser 

grandemente provados por Satanás.” 1 

 

5.2 A determinação  

 

“Levado pelo Espírito” (Mt 4.1); “O Espírito o impeliu” (Mc 1.12); “foi 

guiado pelo mesmo Espírito” (Lc 4.1) 

 

O mesmo Espírito de Deus, que descera sobre Jesus como pomba, 

logo... o impeliu para o deserto (Mc 1.12), para ser tentado pelo diabo. 

O mover de Jesus confunde-se com o mover do Espírito Santo, sempre 

sob a direção divina e, sempre determinados a realizar a vontade do 

Pai. Era-lhe necessário ser provado e aprovado por Deus diante dos 

homens (At 2.22).  

 

5.3 O local – no deserto 

 

“Ao deserto” (Mt 4.1). Não importa se foi o deserto do Sinai ou o 

deserto onde João Batista iniciou seu ministério ou outro deserto 

qualquer. Não é o lugar que determinará a nossa vitória ou nossa 

derrota: Adão caiu no jardim; Jesus prevaleceu no deserto. O que 

importa é o nosso preparo e capacidade de resistir. Depois de receber 

o “batismo do Espírito”, de desfrutar de íntima comunhão com Deus, 

Jesus estava preparado para a vitória. É interessante destacar o 

paralelo entre esta provação de Jesus e a provação de Israel no deserto. 
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Os quarenta dias de um, correspondendo aos quarenta anos do outro. 

Jesus mesmo citou, em sua resposta a uma das tentações, aquela outra 

(Dt 8.2).  

 

5.4 A duração 

 

A duração de quarenta dias é emblemática. As chuvas do dilúvio 

duraram quarenta dias e quarenta noites (Gn 7.12), mesmo tempo que 

Moisés permaneceu, em jejum, no monte de Deus (Ex 34.28; Dt 9.18; 

10.10) e que Elias caminhou, sem se alimentar, fugindo de Jezabel (1Rs 

19.8). Quarenta, na simbologia numérica bíblica ganhou o significado 

de tentação ou provação. 

 

Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, Jesus teve fome (Mt 

4.2). Por 39 dias Jesus foi acometido de perseguições diabólicas, mas o 

conflito principal foi no quadragésimo dia. O que fazemos durante os 

39 dias determinará nossa vitória ou derrota no último e grande dia 

da prova. Lucas diz que “nada comeu naqueles dias”. O jejum de Jesus 

não teve motivo ascético, não jejuava a fim de produzir experiências 

espirituais ou para ter menos motivos para ufanar-se.  

 

6. A NATUREZA DAS TENTAÇÕES 

 

No caso de Jesus, em cada tentação havia a intenção de leva-lo a agir 

por si mesmo, independentemente do seu Pai. As três tentações, 

juntamente, tinham por finalidade oferecer a Jesus o cumprimento de 

sua missão messiânica, de forma imediata, mas sob condições ditadas 

por ele, Satanás. 

 

A tentação foi dirigida aos três aspectos da natureza humana: 

concupiscência da carne (Mt 4.3); concupiscência dos olhos (Mt 4.8) e 

soberba da vida (comparar Gn 3.6; 1Jo 2.16). As duas primeiras 

tentações tinham o propósito de obrigar Jesus a provar, de maneira 
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vã, que ele era realmente o Filho de Deus em sentido peculiar, 

especial. O “se” não garante que Satanás duvidava da relação especial 

de Jesus para com Deus. É bem provável que Satanás acreditasse que 

Jesus podia cair em tentação e, que, talvez, sua relação com Deus não 

fosse tão especial assim. A terceira tentação apela para o orgulho e o 

desejo de poder. Jesus saiu-se vitorioso por motivo da firme 

consciência que tinha de sua missão divina, que não poderia ser 

abolida pelas momentâneas vantagens terrenas. 

 

6.1 A primeira tentação (Mt 4.3-4; Lc 4.3-4) 

 

Jesus é induzido a operar milagres para satisfazer uma necessidade 

imediata. “...Se és Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem 

em pães.”  Jesus não veio para ser servido, nem para realizar milagres 

em seu próprio benefício. “Se pudéssemos imaginar um 

multimilionário que gaste tudo que tem, para socorrer o próximo e 

nem um centavo para si, seria até certo ponto como Cristo, que nunca 

teve nem mesmo a aparência de interesseiro.” (O. Boyer)  

 

O inimigo de Deus é ardiloso e especialista em suscitar dúvida: ‘Se és 

Filho de Deus...’ É preciso não se deixar intimidar e reagir à altura: 

“Está escrito”. Cristo não viu alternativa melhor do que lançar mão da 

autoridade e poder das Escrituras. Cada golpe com essa espada de 

dois gumes era devastador; não havia lugar para mais argumento. 

Notemos como Satanás, cada vez, recuava perante a Palavra de Deus. 

 

“... Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca 

de Deus.” 

 

A citação bíblica desta primeira resposta (Dt 8.3) se baseia nas 

condições de Israel no deserto, onde o povo padeceu fome e onde foi 

necessário que Deus fornecesse certo tipo de pão (o maná) por meios 

extraordinários, milagrosos. Por essa causa, alguns intérpretes acham 

que Jesus dá a ideia de que Deus forneceria pão para ele, de maneira 
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semelhante. O texto, porém, não parece indicar tal coisa. Nota-se que 

a ênfase recai não sobre o fornecimento de pão de qualquer tipo, e, 

sim, sobre os valores não físicos – a palavra, a orientação, a vida de 

Deus da qual participamos. O verdadeiro pão é espiritual e esse pão 

vem de Deus, é uma dádiva feita aos homens (Jo 6.27-58). 

 

Há duas lições acerca dessas palavras de Jesus:  

 

1ª) Os homens não devem viver ao nível dos animais, somente 

sustentando seu corpo, porque têm também alma que precisam 

alimentar. 

 

2ª) Os filhos de Deus não devem gastar todo tempo comendo e se 

esforçando para ganhar o pão. Devem obedecer a “toda a palavra que 

sai da boca de Deus” e confiar em Deus para suprir o que é necessário 

para o corpo (Mt 6.19-34). É como se o Senhor tivesse dito: Ora, se 

Israel não passou apenas quarenta dias, mas sim quarenta anos, no 

deserto abrasador, onde não havia meio das pessoas se alimentarem, 

mas onde Deus provou, para os povos de todas as épocas, que podem 

descansar nas promessas da Palavra de Deus, eu não posso duvidar 

da Palavra do Pai, agindo por mim mesmo. 

 

Adão caiu quando foi tentado com um elemento físico, o alimento. 

Israel, de modo geral, murmurou no deserto e caiu na tentação por 

causa de elementos físicos, alimentos. O segundo Adão, Jesus, não 

caiu ao enfrentar o mesmo tipo de tentação. 

 

6.2 A segunda tentação (Mt 4.5-7; Lc 4.9-12) 

 

Jesus é induzido a dar sinais convincentes. Em Lucas 4.9-12 essa é a 

terceira tentação. Não sabemos porque Lucas modificou a ordem das 

tentações. Isso mostra, pelo menos, que os evangelhos de Mateus e 

Lucas não foram escritos, um na dependência do outro, mas que 

tiveram certa base comum. A maior parte dos comentaristas afirma 
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que a ordem de Mateus é a certa. O versículo 11 (Mateus 4) indica a 

sucessão imediata de um acontecimento após outro, enquanto as 

expressões de Lucas deixam espaço de modo a dar ideia de que não 

apresentou a narrativa com todos os detalhes, na ordem certa dos 

acontecimentos. Nota-se também, no versículo 10 (Mateus 4), a ordem 

de retirada, que Jesus decretou a Satanás, está ligada à última tentação 

(na ordem apresentada por Mateus), a tentação do monte. 

 

“O diabo o levou à cidade santa” (Mt 4.5), “a Jerusalém” (Lc 4.9), 

“cidade Santa” (Ne 11.1; Is 48.2; Mt 27.53). É assim chamada porque 

era a cidade do grande rei, a sede do templo, a metrópole de todo o 

culto do povo de Israel. 

 

“Colocou-o sobre o pináculo do templo”. Ainda que possa ser 

entendido como o topo de uma torre (como a própria palavra 

permitiria), a referência aqui diz respeito a uma das alas do templo de 

Heródes. O templo tinha duas alas: uma ao norte e outra ao sul. A do 

sul era a mais alta, e dava para um profundo vale, o Vale de Cedrom. 

Provavelmente há alusão a essa ala. Cedrom significa “negro” ou 

“sombrio”. O Cedrom é também chamado “Vale de Josafá” em Joel 

3.2-12. E a palavra Josafá pode ser traduzida por “Deus julgou”; daí 

também o nome de “Vale do Juízo Final” dado ao vale. O Cedrom 

separa Jerusalém do Monte das Oliveiras. O Senhor Jesus, saindo do 

“cenáculo” e dirigindo-se ao Getsêmani, também o cruzou (Lc 22.39-

44). 

 

O. Boyer comenta assim: “O diabo nos coloca no pináculo da 

confiança própria para que caiamos. Aqueles que cuidam para não 

cair, devem também cuidar como sobem. (1) Os que ocuparem lugares 

mais altos no mundo, serão o alvo constante dos ataques de Satanás. 

É por essa razão que Deus abate os homens. Abate-os para que possa 

levantá-los verdadeiramente, enquanto Satanás os levanta para que 

possa derrubá-los eternamente. (2) Os lugares altos da igreja são os 

mais perigosos de todos. Aqueles que sobrepujam em dons, em honra 
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e em produzir fruto devem prestar ainda mais atenção para evitar o 

orgulho, para não caírem na condenação do diabo.”1 

 

“Se és Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito:”  

 

Uma das ciladas de Satanás é citar a Bíblia. O próprio diabo anda com 

a Bíblia embaixo do braço e com texto na boca (ver 2Co 11.14). Satanás 

sabe discutir usando as Escrituras, o que é uma provação severa. O 

conhecimento que os demônios têm das Escrituras somente aumenta 

o mal que fazem. 

 

Alerta! Não há perigo mais grave do que correr para aqueles que 

estudam as Escrituras, incansavelmente, sem cuidar da parte 

espiritual para seus próprios corações.  É possível ter a cabeça cheia 

das Escrituras e a boca cheia de termos bíblicos, enquanto o coração 

fica cheio de inimizade contra Deus e tudo que é bom.  

 

“Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem; e: Eles te susterão 

nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra.”  

 

As palavras da citação (Sl 91.11-12) foram ditas com respeito a 

qualquer homem que confia em Deus, e certamente se aplicam a 

Cristo, o Filho de Deus, contanto que ele tivesse a coragem de prova-

las. A omissão de parte da citação (em todos os teus caminhos) não 

têm qualquer relevância. A principal implicação de Satanás parece ser 

que de fato não havia prova de filiação a Deus, a menos que o Filho 

demonstrasse que Deus poderia livrá-lo de situações impossíveis. 

 

“Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor, teu 

Deus.” 

 

Podemos, como Cristo, enfrentar o texto bíblico citado por Satanás, 

não o negando, mas por meio de mais luz, tirada das outras Escrituras. 

Jesus nos dá uma grande lição; a de que precisamos saber optar dentro 
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da própria Bíblia. Podemos responder sempre com cortesia. É fato 

conhecido que não convém pedir favor a pessoas com fome. Cristo, na 

tentação, com grande fome serve como exemplo para que estejamos 

sempre preparados para responder àquele que pedir razão da 

esperança que há em nós, mesmo quando as circunstâncias não são 

favoráveis (1Pe 3.15). Jesus respondeu citando Deuteronômio 6.16, 

sem negar o que fora dito por Satanás (citando a Palavra de Deus), 

mas qualificando o uso de tais palavras, limitando as situações nas 

quais teriam aplicação. É obvio que Jesus conhecia bem as Escrituras 

do AT, as quais teria aprendido quando criança. O livro de 

Deuteronômio parece ter sido favorito seu. O Novo Testamento, 

especialmente os capítulos 5 a 7 de Mateus, mostra que essas 

escrituras constituíram parte importante da vida de Jesus; ele tinha 

também bom conhecimento dos costumes e comentários dos judeus. 

 

“Não tentarás o Senhor, teu Deus.” 

 

Não estava dizendo: “Sou Deus; não me tentes”, como alguns 

interpretam. Mostrava apenas que existem atos humanos que testam 

a paciência ou a bondade de Deus. Nota-se que a citação se baseia na 

história de Israel, quando o povo murmurava contra Deus, por causa 

das dificuldades no deserto, e queria alguma prova sobrenatural de 

que a presença de Deus era um fato (Ex 17.1-7). Pediam prova dos 

cuidados de Deus em suas vidas, apesar das provas já recebidas. Deus 

não faz vãs exibições para provar que tem poder para cumprir suas 

promessas, principalmente a Satanás e aos incrédulos (Mt 12.38-41).  

 

6.3 Terceira Tentação (Mt 4.8-10; Lc 4.5-8) 

 

Jesus recebe uma oferta, do príncipe usurpante deste mundo, de se 

despojar daquilo que de direito pertencia a Cristo como o Filho do 

homem e filho de Davi, sob a condição de aceitar o cetro dos princípios 

mundiais de Satanás (Jo 18.36). 
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“Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto,” (Mt 4.8); “elevando-o” (Lc 

4.5) 

 

Balaque buscava pontos altos diferentes quando tentava Balaão (Nm 

22.41; 23.13, 27, 28) e Satanás fez o mesmo com Jesus. “O pináculo do 

templo não era suficientemente alto para o Mestre ver tudo que ele 

queria oferecer-lhe.”1 

 

Há debates sobre a identificação desse monte, porém inúteis. Em 

primeiro lugar porque não há identificação alguma sobre a localidade, 

nem mesmo se era um monte literal. Em segundo lugar, 

provavelmente essa parte assumiu a forma de visão. Não há no 

mundo nenhum monte tão alto que possibilite a contemplação de 

“todos os reinos do mundo”. Por causa dessas palavras, alguns tentam 

provar que a tentação inteira foi em forma de visão, algo subjetivo, e 

não objetivo. Os detalhes da história parecem indicar, porém, a 

existência de ambas as condições; circunstâncias literais foram 

mescladas com visões. 

 

Lucas omite o monte e acrescenta aqui a expressão “num momento”. 

A palavra grega στιγμή (stigmé) traduzida por “momento”, “relance”, 

“instante” dá o sentido de algo como o nosso “segundo”, a menor 

unidade de tempo geralmente usada. Satanás é capaz de produzir um 

quadro visionário de toda a glória dos reinos do mundo em apenas 

“um segundo”. Jesus compreendeu a ideia, mas não se deixou 

influenciar por ela. Infelizmente, visões menores sobre as vantagens 

mundanas têm o poder de afetar a muitos cristãos. 

 

“mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse: Tudo isto 

te darei se, prostrado, me adorares.” 

 

Satanás alegou posse do mundo inteiro. Jesus não negou tal direito, e, 

em outras ocasiões fez tal declaração (Jo 12.31; 14.30; 16.11). Paulo 

revela que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim, contra 
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os “principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, 

contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes” (Ef 6.12). A 

tentação visava o estabelecimento de “um acordo”, com concessões 

principalmente de justiça, a fim de adquirir poder e prestígio. Parece 

não haver tentação mais moderna do que essa. Essa terceira tentação 

ensina que “os fins não justificam os meios”. Sem dúvida Jesus haverá 

de conquistar os reinos do mundo, mas não por esse método.  

 

“Então, Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor, 

teu Deus, adorarás, e só a ele darás culto.” 

 

A resposta de Jesus se alicerça em Deuteronômio 6.13, com 

modificações, principalmente “adorarás” no lugar de “tentarás”, 

modificação essa criada pela condição da petição de Satanás para 

receber adoração de Jesus. Também temos a palavra “só”, que é a 

adição ao texto do Antigo Testamento e que foi acrescentada para 

enfatizar que a adoração deve ser prestada exclusivamente a Deus. 

Jesus, reconhecendo o atrevimento do tentador nesta última tentação, 

ordena que se retire. Essa tentação tem de ser a última porque, por 

meio dela, Satanás revelou a si mesmo, em sua verdadeira natureza – 

o deus deste mundo. 

 

 

6.4 Poderia Jesus cair em tentação? Poderia ele pecar? 

 

Há bons comentaristas e cristãos que replicam tanto negativa quanto 

positivamente. É preciso lembrarmo-nos que a tentação foi real e não 

apenas um ato para mostrar que Deus não peca. Já sabemos disso, mas 

precisamos lembrar que Jesus também foi homem. Suas tentações 

foram verdadeiras e sua vitória também o foi. Assim, do lado divino, 

não podia pecar. Mas do lado humano, podia. Isto nos apresenta um 

paradoxo. Pelo menos, sua espiritualidade não permitia a queda. 

Dessa maneira, Jesus demonstrou que o ser que realmente possui 
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“livre-arbítrio” pode escolher o bem em lugar do mal e essa lição visa 

os discípulos. Na qualidade de homens, tal vitória lhes é possível. 

 

7. RESISTINDO À TENTAÇÃO 

 

Conhecidos os agentes internos e externos que alimentam os impulsos 

a favor de ceder à tentação, vejamos as defesas que alimentam os 

impulsos de resistência à tentação. 

 

7.1 A vigilância 

 

Precisamos estar conscientes de que a tentação é uma realidade. Não 

existe crente verdadeiro que esteja livre de tentação. Há a necessidade 

de nos mantermos em estado de alerta permanente, como numa 

guerra, só que esta é espiritual. 

 

– Um dos principais agentes da tentação não dá tréguas, sempre traz 

novas tentações (Lc 4.13; 1Pe 5.8; Jo 1.7). 

 

– Devemos esperar tentação mesmo no “deserto”, quando estamos 

sozinhos. 

 

– Podemos encontrar tentação na presença do Salvador. 

 

– Devemos vigiar para não entrar em tentação (Mt 26.41; Gl 6.1). 

 

7.2 Andar no Espírito 
 

“Digo, porém: andai no Espírito e jamais satisfareis à concupiscência da 

carne.” (Gl 5.16) 
 

Através do novo nascimento temos a habitação do Espírito. É a 

submissão à direção do Espírito que nos assegurará a vitória sobre os 

impulsos da natureza humana e orgânicos.  
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“Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne, porque 

são opostos entre si; para que não façais o que, porventura, seja do vosso 

querer.” (Gl 5.17) 

 

– Andar no espírito é crucificar a carne, com suas paixões e 

concupiscências (Gl 5.24; Rm 8.5-13) 

 

– É ter Cristo vivendo em nós (Gl 2.19.20). 

 

– É ter uma vida de intensa comunhão com Deus, obedecendo à sua 

vontade. 

 

7.3 Afastar-se do mundanismo e agradar-se de Deus 

 

“Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o 

mundo, o amor do Pai não está nele;” (1Jo 2.15) 

 

Se as riquezas e as honras do mundo nos seduzem, devemos nos 

afastar delas, considerando a sua efemeridade e pensar nas “coisas que 

Deus tem preparado para aqueles que o amam” (1Co 2.9). 

 

“Agrada-te do SENHOR, e ele satisfará os desejos do teu coração.”  (Sl 37.4) 

 

“Já em carta vos escrevi que não vos associásseis com os impuros;” (1Co 5.9) 

 

7.4 Fortalecer-se na Palavra de Deus 

 

Nosso caráter deve ser fortalecido pelo conhecimento da Palavra de 

Deus; quer pela leitura (Sl 119.11; Js 1.8; Cl 3.16; Hb 4.12; Ef 6.17; Sl 

119.97; 2Tm 3.16) e meditação, quer dando ouvidos aos conselhos que 

dela nos são transmitidos (At 15.32; 16.5) e pela sujeição a ela.  

 

O negligenciar a leitura da Bíblia torna-nos fracos e abre o caminho 

para um ataque, em que seremos facilmente derrotados. Se nossa 
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formação intelectiva se deu fora dos padrões bíblicos, mais uma razão 

para assimilarmos os conceitos bíblicos e fortalecer o nosso caráter.  

 

Devemos resistir à tentação, não meramente em ato, mas também, em 

pensamento. O pensamento pecaminoso é comparável ao embeber 

trapos em gasolina: à primeira faísca de tentação transforma-o em 

labaredas. A “concupiscência” começa na mente e, se é recebida sem 

resistência, concebe o pecado (Tg 1.15). Precisamos, então, mortificar 

os impulsos do pecado (Rm 8.13), levando cativo todo o pensamento 

à obediência de Cristo (2Co 10.4-5). 

 

 

7.5 Fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder (Ef 6.10) 

 

Devemos confiar em Deus como o único e suficiente recurso. É através 

da oração que canalizamos esse poder para as nossas vidas. (Lc 22.46; 

Mt 6.13; 26.41). 

 

– Deus sabe livrar seus santos da tentação (2Pe 2.9). 

 

– Jesus é poderoso para nos socorrer (Hb 2.18). 

 

“Não vos sobreveio tentação que não fosse humana; mas Deus é fiel e não 

permitirá que sejais tentados além das vossas forças; pelo contrário, 

juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais 

suportar.” (1Co 10.13) 

 

– Deus não permite que seus santos sejam expostos a tentação acima 

de seu poder de resistência (1Co 10.13). 

 

– Deus capacita os santos a resistirem à tentação (1Co 10.13). 
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7.6 Usar toda a armadura de Deus (Ef 6.11-18) 

 

Armadura é o conjunto de peças feitas de 

metal ou couro, com que os soldados antigos 

cobriam o corpo para se protegerem das 

armas de ataque dos inimigos. Quando Davi 

se ofereceu para enfrentar  Golias, que estava 

vestido com sua armadura, diz o texto 

bíblico: “Saul vestiu a Davi da sua armadura, e 

lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o 

vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada 

sobre a armadura e experimentou andar, pois 

jamais a havia usado; então, disse Davi a Saul: 

Não posso andar com isto, pois nunca o usei. E 

Davi tirou aquilo de sobre si.” (1Sm 17.38-39). 

Davi não estava acostumado a usar 

armadura, por isso a recusou. Preferiu enfrentar o gigante tão somente 

na força e poder de Deus que haveria de potencializar sua desprezível 

funda. 

 

O apóstolo Paulo estava preso em Roma (Ef 3.1), por 2 anos, quando 

escreveu as chamadas cartas da prisão (Efésios, Filipenses, 

Colossenses e Filemom), provavelmente em sua própria casa que 

alugara (At 28.30) e, guardado por soldados. É provável que neste seu 

contato mais próximo com os soldados romanos tenha-lhe vindo a 

inspiração de elaborar uma metáfora, a partir da armadura usada por 

eles. Então, cada peça da armadura é mencionada e vinculada a uma 

verdade ou aspecto espiritual. Sem entrar em muitos detalhes, 

podemos extrair dessas comparações alguns ensinamentos: 

 

– “Revesti-vos”: É uma ação demandada de cada crente, de colocar 

sobre si algo de valor que traz proteção. 

– “de toda”: Nenhuma peça deveria ser dispensada, pois tornaria 

frágil a parte do corpo não protegida. 
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– “a armadura de Deus”: Não se trata de qualquer armadura humana, 

mas de um conjunto de “peças” divinamente especificadas para uso 

do crente. 

– “para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo;”: o propósito 

era de prover proteção contra as estratagemas e ataques de um 

inimigo que atua feroz e incansavelmente na esfera espiritual – 

“ciladas do diabo”; “principados e potestades”; “dominadores deste 

mundo tenebroso”; “forças espirituais do mal”; “nas regiões celestes”. 

(comparar com 2Co 10.4) 

 

Se o adversário é sobre-humano, as armas também precisam ser. 

Paulo também se refere a um revestimento com “armas de luz” (Rm 

13.12); e, ainda, em “armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas” 

(2Co 6.7). As peças da armadura citadas por Paulo são todas 

defensivas, de proteção, exceto a “espada do Espírito” que, além de 

defesa, também é de ataque. 

 

1º) “Cingindo-vos com a verdade”:  

 

Cingir tem o significado de “amarrar ao redor da cintura” ou 

“envolver uma parte do corpo com uma peça de roupa ou cinto”. Esta 

peça, além de prover proteção, era usada para prender sua túnica e 

sua espada. A verdade que nos protege é algo que precisa estar bem 

junto ao nosso corpo, firmemente nos envolvendo, como um cinturão. 

Mas, o que é a verdade? Não é algo etéreo e indefinido como Pilatos 

pensava. Por um lado, Jesus é a verdade divina encarnada em pessoa 

(Jo 14.6). Por outro, o Evangelho da graça de Deus é a verdade, 

“guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade.” (Sl 40.11b); “Santifica-os 

na verdade; a tua palavra é a verdade.” (Jo 17.17). Em Jesus e no 

Evangelho: “Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se 

beijaram.” (Sl 85.10); “a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo.“ 

(Jo 1.17b). Não estar firme e alicerçado na verdade encarnada e na 

verdade das Escrituras torna o crente alvo fácil de ser enredado (Ef 

4.14). 
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2º)  “Vestindo-vos da couraça da justiça.”:  

 

A couraça ou peitoral tinha a função de proteger os órgãos vitais do 

tórax do soldado. Quem sabe há aqui uma referência a Isaías 29.17: 

“Vestiu-se de justiça, como de uma couraça,”.  O ensino transmitido é que, 

tão importante quanto proteger esses órgãos vitais, é revestir-se da 

justiça. Não da justiça própria, mas da que foi providenciada por 

Deus, em Cristo (Rm 5.18; Fp 3.9) . E, o que é justiça? “(1) Atributo 

pelo qual, ao tratar com as pessoas, Deus age de acordo com as normas 

e exigências da perfeição de sua própria natureza (Sl 119.142). Por isso 

Deus castiga tanto os incrédulos (Dt 33.21; Sl 96.13) como o seu 

próprio povo (Sl 50.5-7; Is 28.17) e, com imparcialidade, socorre os 

necessitados (Dt 10.17-18; Sl 72.2). (2) Ato pelo qual Deus, em sua 

graça e em conformidade com a sua ALIANÇA, selada com o 

sofrimento, morte e ressurreição de Cristo, perdoa as pessoas fracas, 

perdidas e sem justiça própria, aceitando-as através da fé (Rm 3.21-26; 

1Co 1.30; 2Co 5.21). (3) Qualidade que leva os cristãos a agirem 

corretamente, de acordo com os mandamentos de Deus (Mq 6.8; Rm 

6.13,19; Ef 5.9; 1Pe 2.24).”13  Somos chamados a estar protegidos pela 

justiça de Cristo e a lutar pela justiça. Verdade e justiça são duas 

“peças” que se aplicam conjuntamente: “Quem, SENHOR, habitará no 

teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com 

integridade, e pratica a justiça, e, de coração, fala a verdade;” (Sl 15.1-2) 

 

3º) “Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz;”:  

 

Os pés são partes importantes do nosso corpo, responsáveis pela 

nossa locomoção. Essa metáfora parece ter vinculação direta e 

intencional com Isaías 52.7:“Que formosos são sobre os montes os pés do 

que anuncia as boas-novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que 

faz ouvir a salvação, que diz a Sião: O teu Deus reina!”. Paulo conhecia 

esse texto e fez menção dele em Romanos 10.15. O soldado romano, 

quando se deslocava para as guerras, caminhava longas distâncias. 

Assim, precisava ter seus pés protegidos, pois os pés sustentam todo 
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o corpo de pé. Se ele perde a mobilidade, na batalha: se torna um fardo 

pesado de carregar, se torna um alvo fácil de atingir ou é deixado pra 

trás.  

 

É interessante essa associação dos pés com o evangelho. Assim como 

os pés do soldado precisam estar preparados para partir, para se 

locomover, o crente precisa estar sempre de prontidão para pregar o 

evangelho, aos de longe e aos de perto: “E, vindo, evangelizou paz a vós 

outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto;” (Ef 2.17; ver 

At 10.36)). Aquele que está sempre pronto a evangelizar está mais 

protegido, porque está alerta! É como diz o adágio popular: a maior 

defesa é o ataque. Parece contradição, paradoxo, a relação entre ataque 

e paz; porém, é a guerra contra o mal, contra o pecado, contra as forças 

malignas que aprisionam, subjugam e escravizam aqueles que estão 

longe de Deus é que pode produzir a verdadeira libertação e paz. Paz 

com Deus, paz interior e paz com o próximo.    

  

4º) “Embraçando sempre o escudo da fé,”: 

 

O escudo é uma parte importante da armadura para a proteção. Para 

tanto, ele precisava ter o tamanho e a resistência, adequados, para 

proteger todo o corpo das flechas, espadas, lanças e demais objetos 

que pudessem ser projetados ou atirados sobre o soldado. Outro 

aspecto a se considerar é que não deveria ser muito pesado, pois 

cansaria rapidamente o soldado na batalha e se tornaria um fardo 

difícil de carregar.  

 

Que escudo de fé é esse? Certamente, a fé aqui referida, não é um 

“corpo de doutrinas e crenças” um “credo”. É, sim, a fé salvadora em 

Cristo Jesus, nosso Senhor e Mestre; a “entrega de alma” a Cristo. 

Assim como o escudo físico, o escudo da fé precisa ser amplo o 

suficiente para cobrir todo o nosso ser: corpo, alma e espírito. Também 

precisa ser resistente e leve como disse Jesus: “Porque o meu jugo é 

suave, e o meu fardo é leve.” (Mt 11.30) e não como a fé religiosa e 
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legalista dos escribas e fariseus: “Atam fardos pesados e difíceis de 

carregar e os põem sobre os ombros dos homens; entretanto, eles mesmos nem 

com o dedo querem movê-los.” (Mt 23.4). Esse escudo da fé nos proverá 

proteção completa contra os mais poderosos ataques: “com o qual 

podereis apagar todos os dardos inflamados do Maligno.” Na nossa 

caminhada cristã estaremos sujeitos a setas inflamadas do maligno e 

verdadeiras provas de fogo. Satanás, o acusador, procurará colocar 

sempre diante de nós os nossos pecados, a nossa imperfeição e a 

dúvida quanto à eficácia do sacrifício de Jesus na cruz.  

 

É como diz o hino sacro: 

 

Castelo forte é nosso Deus 

Espada e bom escudo 

Com seu poder defende os seus 

Em todo transe agudo 

Com fúria pertinaz 

Persegue Satanás 

Com artimanhas tais 

E astúcias tão cruéis 

Que iguais não há na Terra 

 

Porém, em Cristo somos mais que vencedores: “Quem intentará 

acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os 

condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, o qual 

está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do 

amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou 

nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: Por amor de ti, somos 

entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o 

matadouro.  Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por 

meio daquele que nos amou.” (Rm 8.33-37) 
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5º) “Tomai também o capacete da salvação”:  

 

Mais uma vez percebemos que a metáfora empregada por Paulo pode 

ter sido inspirada no livro do profeta Isaías, num texto que trata de 

Jesus, no seu segundo advento: “Vestiu-se de justiça, como de uma 

couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça; ....” (Is 59.17). O capacete 

era a penúltima peça de proteção a ser tomada. O capacete protege a 

cabeça do soldado, uma parte vulnerável e vital do corpo. É 

interessante notar que aqui se fala em “tomar” e não em “vestir” o 

capacete da salvação. Em outro texto o apóstolo fala: “...tomando como 

capacete a esperança da salvação;” (1Ts 5.8). Essa salvação, por um lado é 

pontual e definitiva, ocorrendo na regeneração ou novo nascimento; 

e, por outro, é um processo que caminha juntamente com a 

santificação, até culminar na glorificação do salvo. Ela é a realidade 

presente do crente verdadeiro e sua esperança futura. Pode ser assim 

resumida: “Ato e processo pelo qual Deus livra a pessoa da culpa e do 

poder do pecado e a introduz numa vida nova, cheia de bênçãos 

espirituais, por meio de Cristo Jesus (Lc 19.9-10; Ef 1.3,13). A salvação 

deve ser desenvolvida pelo crente (Fp 2.12), até que seja completada 

no fim dos tempos (Rm 13.11; 1Pe 1.5; 2.2).”9.  

 

Portanto, temos a promessa e certeza de proteção da nossa cabeça, 

daquele que é “o cabeça” e “a cabeça” da igreja, neste capacete que 

simboliza a nossa eterna salvação: “Eu lhes dou a vida eterna; jamais 

perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão.” (Jo 10.28)   

 

6º) “E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus;”: 

 

“A única arma ofensiva no arsenal do crente é comparada com a 

espada romana, curta e desenhada para combate corpo a corpo”.10  A 

espada é uma arma que constituída de um metal comprido e pontudo, 

afiado dos dois lados. Ela foi planejada, tanto para penetrar no corpo 

do adversário, com sua ponta afiada, como para cortá-lo, com suas 

laterais igualmente afiadas (1Sm 17.51; Mt 26.51). Além de ofensiva, 
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também é uma arma defensiva. A Palavra de Deus é essa espada 

fornecida pelo Espírito Santo. O grego aqui empregado para palavra 

(de Deus) é rhma (rema); já em Hebreus é logov (logos): “Porque a 

palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 

dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, 

e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração.” (Hb 4.12). 

A palavra e a linguagem são os meios mediante os quais o homem 

entra em relacionamento intelectual com o seu ambiente, 

principalmente com o seu próximo. Também o faz com Deus e Deus 

com ele.  

 

No Novo Testamento grego dois termos principais são traduzidos por 

“palavra”: rhma (rema), significando mais frequentemente palavras e 

expressões vocais individuais, fala, pronunciamento e logov (logos), 

termo mais usado que o anterior e que muitas vezes pode designar a 

proclamação cristã, como um todo, e o próprio Jesus, o verbo ou 

“logos” divino (Jo 1.1). Entretanto, ambos os termos podem se referir 

às Escrituras.  

 

Não há necessidade de nos estendermos mais aqui para argumentar a 

importância de conhecer e usar a verdade bíblica, a Palavra de Deus, 

neste combate espiritual. Já tem sido mostrado o próprio exemplo do 

Senhor na tentação do deserto. Vale, porém, ressaltar as artimanhas 

de Satanás, ora distorcendo a Palavra de Deus, ora tentando reduzir o 

nível de exigência do ensino bíblico, seduzindo os incautos e 

desatentos a pecar: “– Foi assim que Deus disse?”; “– Que mal há 

nisso?”  

 

“com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto 

vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos” (Ef 6.18) 

 

Depois de apresentar toda a armadura de Deus, peça por peça, com as 

correspondentes aplicações espirituais, o apóstolo acrescenta outros 

elementos indispensáveis para esse combate: (a) oração e súplica, em 
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todo o tempo; (b) vigilância com perseverança; (c) por nós mesmos e 

por todos os santos, principalmente por aqueles que foram chamados 

por Deus para missões mais desafiadoras. 

 

7.7 Considerar o exemplo 

 

Dos vitoriosos: 

 

– Abraão, rejeitando uma recompensa por serviço prestado (Gn 14.23). 

– José, rejeitando o convite da mulher enganosa (Gn 39.7). 

– Eliseu, rejeitando pagamento pela cura (2Rs 5.16). 

– Jó, rejeitando conselho mau (Jó 2.9-10). 

– Os recabitas e Daniel, rejeitando o vinho (Jr 35.5-6; Dn 1.8). 

– Cristo, rejeitando honrarias mundanas (Lc 4.5-8). 

– Pedro, rejeitando um suborno (At 8.20). 

 

Dos derrotados: 

 

– Eva, sendo enganada por Satanás (Gn 3.1, 4, 5). 

– Acã, seduzido pela riqueza (Js 7.21). 

– Davi, cobiçando a mulher do próximo (2Sm 11.2). 

– Geazi, seduzido pelos bens materiais (2Rs 5.26). 

– Salomão, seduzido pela idolatria de suas mulheres (1Rs 11.1-8). 

– Judas, seduzido pelo dinheiro (Mt 27.4-5; Jo 12.6). 

– Demas, seduzido pelas coisas efêmeras desta vida (2Tm 4.10). 

 

8. CONCLUSÃO 

 

Ao caminharmos para o final deste estudo, vale relembrar alguns 

aspectos importantes sobre a tentação (sedução ou provação) de Jesus, 

no deserto, e dos ensinos bíblicos a esse respeito.  
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– A tentação, em si mesma, não é pecado; pecado é ceder quando 

tentado (Tg 1.2, 12). 

 

– Por mais ou menos piedoso que seja o crente, ninguém está livre da 

tentação, se até o Filho de Deus foi tentado. 

 

– Não há que se pensar em última tentação ou desistência do tentador: 

“Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até 

momento oportuno.” (Lc 4.13). Ele nunca desiste; estará sempre à 

espreita aguardando o melhor momento para atacar. 

 

– Podemos enfrentar tentação no “deserto” da nossa vida privada 

(sozinhos) ou, até mesmo, na prática coletiva da nossa vida 

eclesiástica. 

 

– Podemos ser tentados na aridez de uma vida espiritual infrutífera 

ou, ainda sob o efeito de momentos muito intensos passados na 

presença de Deus. Se, por um lado, mente vazia é oficina do Diabo; 

ladrão experto quer roubar uma casa cheia de bens valiosos. Esse 

ladrão é o mesmo que veio para roubar, matar e destruir – Satanás. 

 

–  A tentação pode vir de várias partes (fontes) e de várias formas. Não 

se pode relaxar ou descuidar. É preciso manter constante atenção e 

vigilância. Devemos vigiar e orar para não cedermos à tentação (Mt 

6.13; 26.41). 

 

– A tentação não é como um raio: poderoso, impetuoso, destrutível e, 

aparentemente, sem controle. Há um Deus que a tudo controla e 

impõe limites: “Não vos sobreveio tentação que não fosse humana; mas Deus 

é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças; pelo contrário, 

juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais 

suportar.” (1Co 10.13).  
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– Há, ainda, algumas recomendações adicionais para nós: “Irmãos, se 

alguém for surpreendido nalguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o 

com espírito de brandura; e guarda-te para que não sejas também tentado.” 

(Gl 6.1) 

 

– Jesus foi tentado e venceu (Mt 4.1-11), podendo, por isso, socorrer os 

que são tentados (Hb 2.18; 4.15). 
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“Sujeitai-vos, portanto, a Deus; mas resisti ao diabo,  

e ele fugirá de vós.” (Tg 4.7) 
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