
TENTAÇÃO
X

SANTIFICAÇÃO



SANTIFICAÇÃO
o que é?

 Santificação: processo para 
alcançar a santidade.

 Santidade: é obedecer a Deus!

 Pecado: não é apenas o mal que 
fazemos ao nosso próximo ou a 
nós mesmos. Pecado é rebelião e 
ofensa contra Deus!



Você sabe o que existe entre você e 
seu próximo pecado?

A TENTAÇÃO!

As tentações são a porta de entrada 
para qualquer pecado! Ainda que não 
tenha reconhecido, você foi tentado 
antes de pecar!



VIGIAI E ORAI...
Mat. 26.41

 Uma vez na tentação, você não está em 

pecado, mas está mais próximo do que 

nunca da queda!

 Certamente por isso que Jesus reservou 

25% da oração dominical a este assunto 

quando orou “e não nos deixes cair em 

tentação; mas livra-nos do mal...” (Mt.6.13)



PELO QUE SOMOS 
TENTADOS?



...pelo diabo...



...pelo mundo...



...e pela nossa carne...



“Todo ser humano tem liberdade para 
modificar-se a qualquer momento. 
Podemos alegar que o diabo me 
obrigou a isso, mas o diabo só nos 
tenta.”



COMO A TENTAÇÃO OPERA?
TIAGO 1.14-15

 “...cada um é tentado pela sua 
própria cobiça, quando esta o atrai e 
seduz,

 Então a cobiça, depois de haver 
concebido, dá a luz o pecado; e o 
pecado, uma vez consumado, gera a 
morte.”



COMO A TENTAÇÃO OPERA?

EXEMPLO: PORNOGRAFIA!

 Dominação da mente e imaginação

 Ritual

 Expressão 

 Desesperança



“Se uma pessoa é tentada, 
existem várias 
considerações que lhe 
poderiam trazer alívio, 
porém a tentação é tão forte 
que domina sua mente e sua 
imaginação. Ela é incapaz 
de se concentrar nas coisas 
que a libertaria.” 



“...este estágio de “expressão” é 
acompanhado pela masturbação, que 
por sua vez alimenta ainda mais o 
ciclo do vício, pois traz uma forte 
sensação de prazer físico à fase de 
expressão.” 



COMO A TENTAÇÃO OPERA?

PODEMOS ALTERAR O NOME 
DO PECADO...

EXEMPLO: ...

PENSE EM SEU PONTO 
FRACO!



EXEMPLOS PONTOS FRACOS

 Área Sexual – pornografia, 
masturbação, pensamentos sensuais, 
namoro inadequado, defraudação, 
relações sexuais antes do casamento, 
etc.

 Mentira

 Rebeldia

 Indiferença com as coisas de Deus

 Etc.



SANTIFICAÇÃO
1 Tes. 4.3-8

Vontade de Deus – (Heb. 13.4)

Saber possuir o próprio corpo com 

santificação e honra

Não com desejo lascivo

Cuidado com o corpo de nosso irmão

Deus é o vingador!

Quando rejeitamos este estilo de vida 

proposto por Deus rejeitamos a Deus!



...pecado...pressão...pode e não 
pode... quero e não quero...não 

consigo... culpa... fracasso...



DEUS TE CAPACITARÁ!

• 1 Cor. 10.13 - livramento

• Romanos 6.14 – promessa

• João 15 e Gál. 5.23 - Invista em seu 

relacionamento com Jesus Cristo! 

• Tiago 5.16 – Busque ajuda!

• Leia bons livros cristãos, desenvolva 

relacionamentos sadios, coloque limites em 

seu namoro, ocupe sua mente e seu corpo! 

FUJA DA APARÊNCIA DO MAL!



INCREDULIDADE...
A PIOR TENTAÇÃO!

 Não cremos que Ele é amor, bondade e 
misericórdia e que Ele de fato tenha o 
melhor para nossas vidas!

 Temos medo de estar perdendo 
“oportunidades”, de sermos 
ultrapassados pelos amigos de nossa 
idade, de ficarmos “encalhados”, de não 
“aproveitarmos” a vida!

Heb. 4.14-16



“Feliz aquele que teme ao Senhor e 
anda nos seus caminhos!” (Sal. 

128.1)

ESCOLHA

CRER E OBEDECER!



MOTIVOS PARA A ABSTINÊNCIA!

 A abstinência protege você do medo e das 

conseqüências das doenças sexualmente 

transmissíveis.

 A abstinência livra você do medo e das 

conseqüências da gravidez indesejada.

 A abstinência livra você do trauma do aborto.

 A abstinência livra você da pressão de casar-se 

antes de estar preparado.

 A abstinência protege você de comparações 

posteriores no casamento.

 A abstinência livra você da culpa.

 A abstinência livra você de um casamento errado.



ÚLTIMA PALAVRA...

Para aqueles que se encontram na 

prática do pecado: 

PARE AGORA!

Não idolatre a sensualidade!

INICIE O CAMINHO DE VOLTA!


