
Mateus 4:1-11

Todos enfrentamos desafios na vida. E, muitas vezes, somos colocados perante escolhas 
difíceis,  pois  representam uma  dicotomia  entre  aquilo  que  sabemos  ser  correcto  e 
verdadeiro, e um benefício fácil, embora às custas da moral e ética.
Observar o modo como Jesus reagiu perante os desafios à fé, à integridade, à verdade, à 
moral e à ética, é uma aprendizagem que não podemos dispensar.
A tentação no deserto mostra-nos um Jesus perfeitamente humano. Após 40 dias  de 
peregrinação  e  jejum,  o  seu  corpo estaria  fraco,  a  sua  mente a  começar  a  pregar 
partidas, a sua vontade colocada à prova. Não é um Deus, nem um super-Homem, mas 
um homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas. Esta é talvez a realidade acerca de 
Cristo  mais  difícil  de  entendermos:  ele  era  100% Deus,  mas  ao  mesmo tempo 100% 
homem. Isso significa que tinha tanta fome como nós teríamos, tanta sede como nós 
teríamos, tanta vontade de escapar dali como nós teríamos. E foi nesse momento de 
fraqueza que a tentação chegou, como quase sempre acontece connosco.
Satanás atacou várias vezes, com alvos diferentes, apelando a necessidades ou desejos 
diferentes,  mas  com  uma  única  intenção:  derrotar  Jesus.  Coisas  simples,  sem 
moralidade  associada,  como  o  comer,  foram  manipuladas  por  Satanás  tornando-as 
pecaminosas.  O apelo ao egoísmo, à vaidade,  à necessidade de reconhecimento dos 
outros foram fonte de tentação. O sucesso, a fama, o caminho fácil sem olhar a meios, 
mas com abandono de convicções e da verdade, são a estratégia do inimigo. Quantas 
vezes não temos sentido a sedução destas mesmas tentações? Quantas vezes não temos 
falhado em resistir?
Jesus foi bem sucedido onde nós tantas vezes falhamos por que Ele confiou na única 
coisa que poderá trazer vitória: a Palavra de Deus. Ao trazermos a Palavra de Deus para 
a nossa luta pela pureza e santidade, trazemos também a presença de Deus, o conselho 
de Deus, a sabedoria, o poder e a vitória de Deus sobre o pecado e Satanás. 
Sejamos, pois, imitadores de Cristo, para com Ele sermos também vitoriosos.
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