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Um dos momentos mais icônicos 
da vida de Jesus como homem foi a 
sua tentação no deserto. Certamente, 
grande parte da igreja do Senhor co-
nhece e/ou já ouviu falar a respeito des-
te acontecimento notável e carregado 
de lições. É bem verdade que Jesus Cris-
to estava sujeito à tentação assim como 
todos nós, então satanás se aproximou 
na tentativa de derrubar o mestre.

O diabo é mentiroso e enganador 
desde o princípio (Jo 8.44). No Éden, 
usou a palavra de ordem que Deus ha-
via liberado sobre a humanidade para 
enganar Eva e confundir sua mente, co-
locando dúvidas em seu coração a res-
peito do caráter divino e de sua lei. Da 
mesma forma agiu com Jesus no deser-
to, quando tentou distorcer as palavras 
de Deus para fazer Cristo ceder à tenta-
ção que o propusera.

Precisamos entender que o nosso ini-
migo sempre age da mesma forma, e 
está ao nosso derredor nos observando 
(1Pe 5.8), ele sabe o que Deus diz a nos-
so respeito, sabe das nossas fraquezas e 
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se utiliza da ingenuidade para enganar. 
Há um padrão no comportamento do 
tentador, devemos estar atentos pois 
ele sempre utiliza a Palavra da Verdade 
com uma falsa conotação e com senti-
do completamente distorcido, porque é 
mentiroso e não há verdade nele.

Para discernir a mentira soprada por 
satanás, é preciso conhecer profunda-
mente a Verdade. A liberdade plena virá 
à medida que se compreende o que é 
verdade, trazendo assim distinção do 
que é engano (que se utiliza da verda-
de). A vontade de Deus para nós é que 
sejamos cheios da verdade, para que 
tenhamos liberdade.

”e conhecereis a verdade, e a verdade 
vos libertará”, Jo 8.32.

A única coisa que combate mentiras é 
a verdade, bem como a única coisa que 
expulsa trevas é a luz (Jo 12.46). Não há 
como desvencilhar-se do tentador sem 
a Verdade! Ela é que nos dá firmeza para 
resisti-lo. “Estai, pois, firmes, tendo cin-
gidos os vossos lombos com a verdade, e 
vestida a couraça da justiça,” Ef 6:14.

A tentação de 
Jesus

LIÇÃO  5       
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Analisando a tentação do Éden e a 
de Jesus, há pelo menos 3 coisas que o 
inimigo pretende fazer ao distorcer as 
palavras de Deus:

• Colocar desejos acima de regras / 
trocar prioridades - Satanás apresenta 
o fruto desejável aos olhos de Eva para 
que sua vontade se torne maior do que 
a lei já estabelecida no jardim “E, vendo 
a mulher que aquela árvore era boa para 
se comer, e agradável aos olhos, e árvore 
desejável para dar entendimento, tomou 
do seu fruto, e comeu, e deu também a 
seu marido, e ele comeu com ela”, Gn 3.6. 

Da mesma forma tentou fazer com 
Jesus, que estava há 40 dias em jejum 
no deserto, para que sua necessidade 
naquele momento fosse sua prioridade 
“E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de 
Deus, dize a esta pedra que se transforme 
em pão”, Lc 4.3.

• Gerar desconfiança de Deus - Sa-
tanás põe desconfiança no coração da 

mulher em relação a Deus e a sua pa-
lavra “Então, a serpente disse à mulher: 
Certamente não morrereis.” Gênesis 3:4

Assim também tenta gerar descon-
fiança em Jesus sobre Deus e seu cui-
dado “e disse-lhe: Se tu és o Filho de 
Deus, lança-te daqui abaixo; porque está 
escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu 
respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para 
que nunca tropeces em alguma pedra.” 
Mateus 4:6

• Suscitar dúvida sobre a própria 
identidade - O inimigo apresenta para 
Eva uma identidade distorcida de quem 
ela é (ele propõe que seus olhos estão 
fechados) e quem pode se tornar (Como 
Deus) “Porque Deus sabe que, no dia em 
que dele comerdes, se abrirão os vossos 
olhos, e sereis como Deus, sabendo o 
bem e o mal”, Gn 3.5.

Não foi diferente com Jesus, pois a 
todo momento durante a tentação sa-
tanás insinua “SE tu és filho de Deus”.


