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Marcos 1.12-13 (Mt 4.1-11; Lc 4.1-13)

12 E logo o Espírito o impeliu para o deserto,
13 onde permaneceu quarenta dias, sendo tentado por Satanás; estava com as feras, mas os anjos o
serviam.

INTRODUÇÃO
Vida com Deus é significado de vida tranquila? Quem enfrenta dificuldades é porque está em
pecado? O que você acha? Fomos acostumados a um tipo de fé em que a gente continua no centro. E
por isso temos a tendência de achar que Deus vai nos livrar de toda doença, infortúnio, problemas,
dificuldades… mas já parou pra pensar que foi nesses momentos em que mais teve experiência com
Deus? Que sua fé foi fortalecida? Que teve força pra tomar decisões difíceis que o levaram a se
consagrar mais?
Vimos, na semana passada, Jesus tomando a difícil decisão de sair de seu lar me Nazaré pra ser
batizado por João e iniciar sua caminhada até a cruz. Mas os desafios aumentam. E hoje veremos
Jesus ser levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde foi tentado por Satanás e o venceu. Que
tentações você tem vivido? Que lutas tem crescido ao seu redor? O quanto tem se deixado guiar pelo
Espírito? Vamos aprender com Jesus?! Então, Vem com a gente!
O QUE A BÍBLIA DIZ
O texto do Evangelho de Marcos é dinâmico. E uma história sucede a outra sem nos dar muito tempo
para respirar. Assim que Jesus é batizado, o Espírito o leva ao deserto para, por 40 dias e 40 noites,
ser tentado por Satanás. Lembre que João batizava as pessoas no deserto. É onde Jesus estava
quando foi batizado. Após o batismo, o Espírito conduziu Jesus a um lugar afastado, onde ele poderia
se retirar e ter um tempo de consagração. E por 40 dias dias Jesus jejuou. Foi um tempo de
preparação pra sua jornada.
Marcos diz que Jesus estava com as feras. O vale do Jordão, onde Jesus estava, era conhecido por ser
povoado por hienas, chacais, panteras e até leões. O que mostra que o local pra onde Jesus se
retirou era realmente isolado. E ali Jesus lutou. E foi tentado por Satanás de maneira intensa. O
texto correlato de Mateus diz que Jesus resiste as tentações, derrotando o diabo. Com isso, os anjos
passam a servi-lo, provavelmente trazendo comida e conforto: “Com isto, o deixou o diabo, e eis que
vieram anjos e o serviram”(Mateus 4.11).
Em Hebreus 4.15 diz que Jesus foi tentado em todos as coisas e não pecou (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). Isso o torna capaz de conhecer nossas fraquezas e
nos entender. Em nossas tentações podemos recorrer a Jesus. Ele nos conduzirá a lugares conde
poderemos vencer. Tiago 1.14,15 diz que somos tentados por nossa cobiça. (14 Ao contrário, cada
um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. 15 Então, a cobiça, depois de

haver concebido, dá à luz o pecado; e o pecado, uma vez consumado, gera a morte). O Pecado tem
esse poder de nos afastar de Deus e nos seduzir. De nos colocar no centro do mundo. Tudo passa a
ser sobre nós. E acabamos buscando Deus para satisfazer nossos interesses. Precisamos nos
entregar a Deus e aceitar passar por desertos que nos purifiquem e nos levem a enxergar o mundo
de maneira mais clara, da forma que Deus vê.
O QUE O TEXTO DIZ A NÓS HOJE
A tentação de Jesus – O texto nos lembra que nossa vida é dinâmica. E devemos estar prontos para
as lutas que a vida no Reino trará. Não se engane, o pecado é sorrateiro. Ele encontra brechas, e,
dia a dia, quer assumir mais espaço em nossa vida. Precisamos da purificação que só Jesus pode
trazer. Precisamos entregar nosso coração a Deus e deixar que seu Santo Espírito nos conduza.
Ainda que seja tempo de viver desertos em nossa vida. Tempos de privação e poucas conquistas.
Essa não é nossa medida de sucesso. Nosso alvo é o céu. E tudo que não é celestial precisa ser
abandonado. É peso morto que temos que abandonar.
Não devemos esperar caminho suave. Nossas tentações serão diferentes, mas serão reais. E podem
ser potencialmente devastadoras se vivemos centrados em nós mesmos e longe de Deus. O Espírito
Santo é o poder de Deus que nos capacita a resistir a tentação e sair fortalecido. Mas precisamos
aprender a confiar em Deus. E na correria da vida não conseguimos ouvir Deus. Apenas quando
paramos. Só assim podemos desmascarar as mentiras que temos acreditado sobre o que é a
felicidade ou sucesso. Só assim podemos ter vitórias reais que nos levarão a uma vida abundante na
presença de Deus.
Conclusão: Acho que precisamos aprender com Jesus. Estamos em quarentena. Mas temos que
passar a considerar nos retirar para estar com Deus. Uma manhã solitária em uma praia ou um dos
parques que há em nossa cidade é um tempo excelente para buscar a Deus, clarear nosso
pensamento e nos trazer discernimento. Não ter tempo é a desculpa de quem não estabelece
prioridades em sua vida. Que tal separar essa semana uma manhã para estar no seu quarto e ter
uma conversa mais prolongada com Deus?
Pergunta: Você já passou um tempo prolongado com Deus?(uma manhã, uma dia ou final de semana)
Como foi?
DESAFIO
Separe essa semana um tempo mais prolongado para estar com Deus e tentar organizar sua vida a
partir do que Ele falar ao seu coração!

