
 

 
 
 
 
 
 
 
Encontro 05 
TENTAÇÃO 
 
DESIGN DE CONVERSA 
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Observe esse quadro comparativo entre as tentações de Adão, de Jesus e a 
nossa, conforme Gênesis 3.6, Mateus 4.1-11 e 1João 2.16. 
 

TENTAÇÃO DIMENSÃO SIGNIFICADO RESPOSTA 
Transformar 
pedras em pães 

Agradável 
ao paladar 
 
Cobiça da carne 

Necessidades 
do corpo 

O fato de eu 
passar por 
necessidades 
não me faz 
duvidar do amor 
de Deus por 
mim 

Pular do alto do 
pináculo 

Boa para dar 
entendimento e 
nos tornar 
iguais a Deus 
 
Soberba da vida 
(ostentação) 

Ambição do 
espírito 

O mundo não 
gira ao meu 
redor e não vou 
obrigar Deus a 
provar que eu 
sou importante, 
não rival izo com 
Deus  

Prostrar-se em 
adoração 

Atraente 
aos olhos 
 
Cobiça dos 
olhos 

Desejos da alma Deus vai  colocar 
nas minhas 
mãos aquilo que 
é legit imamente 
meu, e eu não 
vou aceitar 
qualquer coisa 
que não venha 
dEle e não 
tenha a benção 
dele 
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Qual  das dimensões das tentações mais afeta você? As dif iculdades com as 
necessidades não supridas,  os desejos não real izados,  ou a angústia com a 
impotência diante da vida? Você sofre mais quando enfrenta os problemas naturais  
da vida,  quando seus desejos são frustrados,  ou quando as coisas saem do seu 
controle e você não pode fazer nada para mudar a s ituação? 
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Como você relaciona a verdade de que somos f i lhas e f i lhos amados de Deus e ao 
mesmo tempo passamos por dif iculdades,  temos desejos frustrados e a vida nem 
sempre corre como gostaríamos,  trazendo inclusive muitas dores e sofr imentos? 
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Você pode comparti lhar alguma experiência a respeito de fracasso ou vitória nas 
tentações? Se possível ,  fale a respeito de uma área da sua vida que você sofre mais 
tentações,  ou principalmente a maneira como você enfrenta e como consegue vencer 
as tentações. 
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Escreva uma pequena oração.  Não se preocupe tanto em elaborar,  deixe que sua 
oração brote do fundo do seu coração,  e escreva sem f i l tro.  Se desejar ou se sentir  a 
vontade,  comparti lhe sua oração com o grupo lendo-a em voz alta.  Acolha em 
si lêncio reverente a leitura das orações dos outros irmãos.  
 


