
 
        Roteiro para as células a partir de 15  março 2020 

Tema:     Bem aventurado quem suporta a tentação     -     Tg 1:12.     
                                         

Introdução: É muito comum se pensar que os riscos das tentações virão apenas por 

áreas, como impureza sexual, envolvimento com dinheiro e situações assim. 

- Mas, certa vez, Jesus precisou cobrir a vida de Pedro por causa da tentação do diabo, 

na área da fé - Lc 22:31-34, 40, 45-46. 

- O diabo armou uma situação para atacar a fé de Pedro. 

 

A oração de Jesus, não foi para que não acontecesse a tentação, mas, para que 

Pedro suportasse. 

- Jesus recomendou que Pedro vigiasse, mas, ele esbarrou na presunção e desconsiderou 

a implicância da tentação... Pedro disse: “Eu estou pronto” - (Lc 22:33). 

- A forma como Pedro se comportou mostrou que ele não estava preparado, pois ele 

acabou negando a fé em Jesus - Mc 14:71. 

- Com respeito às tentações, temos que vigiar sempre em depender do Senhor. 

- Davi aprendeu sobre a dependência: “Se não fosse o Senhor estar ao nosso lado... 

Então nos teriam engolido vivos” – [Sl 124:1-3]. 

 

O ocorrido com Pedro aqui nos explica muita coisa. 

- Pelo fato da Pedro ter sido atingido, o seu comportamento mudou e ele acabou 

negando a fé.  

- Quantos que estão sendo atingidos e acabam perdendo o ritmo no serviço da fé, a fome 

por Deus, o foco no chamado, etc. 

- Essas pessoas não planejam agir assim, mas, isso acontece como resultado de não 

vigiarem. 

- Essas são brechas abertas, para a perda da comunhão, para o desanimo etc. 

 

Satanás não pode tirar a fé do coração do cristão, mas, tenta enfraquecê-lo, como 

fez com Pedro. Mas Jesus disse a Pedro: (Orei para que a tua fé não enfraqueça). 

- O inimigo não chegou matando a Pedro, mas, enfraquecendo lhe sua fé.  

- Vejamos como Abraão administrou essa área em sua vida - Rm 4:19-20. 

 

A vida do cristão é por meio da fé - Nós nos relacionamos com o Senhor pela fé, o 

servimos pela fé, recebemos os Seus milagres pela fé, é com a fé que vencemos neste 

mundo, por isso a estratégia do inferno é nos atingir nessa área. 

 

Conclusão: Depois de orar por Pedro, Jesus recomendou que ele, reproduzisse a 

cobertura que estava recebendo na vida de seus irmãos - (Lc 22:32). 

- Ninguém estaria apto para enfrentar as tentações do inferno vivendo isoladamente, 

sem uma devida cobertura. 

- Cada cristão precisa receber oração do líder e fazer o mesmo com alguém como Pedro. 



Textos bíblicos 

  

Tiago 1:12 

12  Bem-aventurado o homem que suporta a tentação; porque, quando for provado, 

receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. 
 

  

Lucas 22:31-34, 40, 45-46 

31 Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar 

como trigo; 

32 Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça; e tu, quando te converteres 

confirma teus irmãos. 

33 E ele lhe disse: Senhor estou pronto a ir contigo até à prisão e à morte. 

34 Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que três vezes 

negues que me conheces.  

40  E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. 

45  E, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo de 

tristeza. 

46  E disse-lhes: Por que estais dormindo? Levantai-vos, e orai, para que não entreis em 

tentação.  

Marcos 14:71 

E ele começou a praguejar, e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. 

 

Romanos 4:19-20 

19  E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois 

era já de quase cem anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. 

20  E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, 

dando glória a Deus, 

 

 


