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 Nome _______________________          Tentação 
Classe _______________________         Teste 1 
Data  ____/____/____ Fase: ____ 

A tentação na Bíblia  
1. Deus nos tenta a pecar? (Tiago 1.13) _____________________________________ 

2. Quem é que nos tenta a pecar? (Quem tentou Jesus a pecar?) Leia Mateus 4.1-11. 
___________________________________________________________________ 

3. Qual é o resultado de se ceder à tentação? Leia Tiago 1.15 
___________________________________________________________________ 

4. Como se vence a tentação? Leia Tiago 1.7.(Resposta em duas partes) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

5. Que aconselha 1 Tessalonicenses 5.22 a respeito do que nos causa a tentação? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

6. Sobre o que devemos pensar quando formos tentados? Leia Colossenses 3.1-2. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

7. Leia Mateus 4.1-11. Busque as três coisas que Satanás usou para tentar Jesus. Na 
sua resposta, junto a cada tentação, escreva o número do versículo depois de 
“Mateus ____________’’. 

A Primeira tentação: Mateus ___________ 

A. Satanás tentou Jesus a quê? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

B. Que necessidade queria Satanás saciar-lhe? 
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Tentação 
Teste 1, página 2 

Segunda tentação: ‘’Mateus __________’’ 

A. Satanás tentou Jesus a quê? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

B. Que necessidade Satanás queria saciar-lhe? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Terceira tentação: “ Mateus ___________” 

A. Satanás tentou Jesus a quê? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

B. Que necessidade Satanás queria saciar-lhe? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

8. Em que esfera ou aspecto da sua vida você é mais tentado? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Nome _______________________          Tentação 
Classe _______________________       Teste 2  
Data  ____/____/____ Fase: ____ 

Identificando minhas tentações 
1. Faça uma lista das maiores tentações que você enfrenta em sua vida. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Pense nas últimas ocasiões em que você foi tentado. Escolha três exemplos e 
responda as seguintes perguntas. Nota: você não tem que responder as perguntas 4 e 
5 de cada exemplo até que tenha assistido à primeira aula sobre a tentação. 

Exemplo 1 

1. Data____________ Hora__________ Lugar_______________________________ 

2. A(s) pessoa(s) envolvida(s) ______________________________________________ 

3. Escreva o que sucedeu brevemente ________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. Estava Satanás tratando de fazer você satisfazer uma necessidade ou um 
desejo?_____________________________________________________________ 

5. Qual era a necessidade ou o desejo ? ______________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Exemplo 2 

1. Data ___________ Hora__________ Lugar_________________________ 

2. A(s) pessoa(s) envolvida(s) _____________________________________________ 

3. Escrever o que sucedeu brevemente _______________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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Tentação 
Teste 2, página 2  

4. Estava Satanás tentando fazer você a satisfazer uma necessidade ou um 
desejo?_____________________________________________________________ 

5. Qual era a necessidade ou o desejo?_______________________________________ 

Exemplo 3 

1. Data __________ Hora __________ Lugar_______________________________ 

2. A(s) pessoa(s) envolvida(s) _____________________________________________ 

3. Escreva o que sucedeu brevemente _______________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. Estava Satanás tentando fazer você satisfazer uma necessidade ou um 
desejo?______________________________________________________________ 

5. Qual era a necessidade ou o desejo?_______________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Exemplo 4 

1. Data _________ Hora __________ Lugar __________________________________ 

2. A(s) pessoa(s) envolvida(s) _____________________________________________ 

3. Escreve o que sucedeu brevemente ________________________________________ 

4. Estava Satanás tentando fazer você satisfazer uma necessidade ou um 
desejo?_____________________________________________________________ 

5. Qual era a necessidade ou o desejo?___________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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Nome _______________________          Tentação 
Classe _______________________         Teste 3 
Data  ____/____/____ Fase: ____ 
 

As minhas necessidades e desejos 
O propósito deste teste é abrir o nosso entendimento a respeito de como se 

relacionam as nossas necessidades e desejos com a tentação. 

As páginas 8 a 11 do Manual do Aluno cobrem alguns desses pontos. Use o Manual 
do Aluno e as suas notas de aula para completar este teste. 

1. Neste curso temos definido a tentação como essas situações em que Satanás tenta 
fazer-lhe quebrar as leis de Deus a fim de satisfazer as necessidades ou desejos na 
sua vida. 

A. Escreva a definição de “necessidades”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

B. Escreva a definição de “desejos”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

C. Explique a diferença entre essas duas palavras. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

2. Faça uma lista de grandes necessidades da sua vida que Satanás tem usado para 
tentar-lhe. Você também pode acrescentar outros desejos que crê que no futuro 
Satanás tentará usar para tentar-lhe. 
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________ 

3. Faça uma lista de desejos em sua vida que Satanás tem usado para tentar você. 
Você também pode acrescentar outros desejos de crê que no futuro Satanás tratará 
de usar para tentar-lhe. 
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
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Tentação 
Teste 2, página 2  

4. Uma das mentiras favoritas de Satanás é de fazer-lhe crer que tem que satisfazer 
certas necessidades imediatamente à sua maneira. Leia Filipenses 4.19. 

A. O que Deus fala, segundo esse versículo? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

B. Como esse versículo lhe ajudará quando você enfrentar uma tentação? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

C. Se você tem uma verdadeira necessidade e Deus não a tem suprido o que você deve 
fazer? Quem lhe disse isto a respeito de Deus? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Perguntas para estudo adicional 
5. O novo testamento relata vários acontecimentos da vida de Paulo, o missionário. 

Leia Filipenses 4.10-13 e 1 Timóteo 6.6-10. Que lições significativas e proveitosas 
aprendeu Paulo que o ajudaram quando era tentado? Como lhe ajudarão as lições 
que o apóstolo aprendeu quando você enfrentar uma tentação? 

4. Leia Mateus 6.24-34. 
A. Segundo Mateus 6.33, o que nos manda Deus fazer quando queremos que nossas 

necessidades sejam supridas? 
B. Mateus 6.33 fala acerca de “todas estas coisas” discutidas em Mateus 6.25-32. 

Examine estes versículos e elabore uma lista das diferentes necessidades e desejos 
discutidos. Depois que examinar cada versículo especifique se é uma necessidade 
ou um desejo. 

5. Leia o Salmo 37.1-11. 
A No versículo 4 o que promete Deus conceder-nos? 
B Quais são as condições em tua vida que Deus olha antes de lhe conceder os 

desejos do seu coração? Leia os versículos 1-11. 
6. Deus nos tem prometido suprir nossas necessidades e desejos quando nós quisermos. 

Às vezes ele nos faz esperar. Leia Deuteronômio 8.1-3. 
A Segundo o segundo versículo, porque mandou Deus as provas e as dificuldades? 
B Leia o versículo 3. Depois leia Mateus 4.11-14. Que verdades que se esclarecem 

em ambos versículos? 



 

Caderno de Estudo, Primeira Edição em Português 
2003, Teen Challenge International, USA, Doado ao D esafio Jovem do Brasil  

9

Nome ________________________         Tentação 
Classe ________________________        Teste 4 
Data  ____/____/____ Fase: _____ 

Como os personagens Bíblicos lidaram com as tentações 
Selecione uma passagem bíblica da seguinte lista e responda a todas as perguntas 

deste teste. Escreva a referência do versículo que você está utilizando em cada uma das 
suas respostas. Por exemplo, o versículo 10. Escreva as respostas com suas próprias 
palavras. 

Escreve um X ao lado de porção bíblica que você selecionou. 

_____  Daniel 1, Daniel e seus três amigos 

_____ Daniel 3, Sadraque, Mesaque, Abede-nego 

_____ Gênesis 39, José no Egito 

_____ Mateus 26,ou ___Mateus 14,ou ___ Lucas 22,Pedro nega a cristo 

_____ Gênesis 3, Adão e Eva 

1. A que pecado foi tentada esta pessoa? Versículo ______ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2. Que necessidade foi suprida? Versículo ______ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3. Cedeu essa pessoa à tentação? _________________________________________ 

4. Quais foram as conseqüências das suas ações? Que sucedeu quando cederam ou 
quando resistiram à tentação? Versículo ______ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Tentação 
Teste 4, página 4  

5. Se a pessoa resistiu à tentação, como fez isso? Descreva a ação que cometeu para 
resistir à tentação. 

Versículo ______  ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. Se a pessoa cedeu à tentação, responda a seguinte pergunta: Que dificuldade tinha 
a pessoa quanto à sua relação com Deus? 

Versículo ______  ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

7. Em que áreas da sua vida você necessita amadurecer para poder resistir à tentação 
em uma outra ocasião? 

Versículo ______  ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

8. Se você tivesse sido essa pessoa, como crê que teria agido nessa situação? 
Explique. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Nome _______________________          Tentação 
Classe _______________________         Teste 5 
Data  ____/____/____ Fase: ____ 

Outra olhada nas tentações anteriores 
Este teste se relaciona com a tarefa que você fez no teste 2. Examine os exemplos 

que você descreveu no teste 2. Depois examine os padrões bíblicos que queremos pôr 
em prática para vencer as tentações. (Veja na página 11 do Manual do Aluno). Por uns 
momentos imagine que está passando pela mesma tentação, exceto que desta vez você 
usará o novo padrão. Escolha dois exemplos do teste 2. 

Exemplo 1 

1. Escreva como teria usado o novo padrão bíblico nessa situação. Explica o que 
você crê que teria sucedido a você e às pessoas envolvidas. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Como você teria agido? Que pensamentos ou ações teria mudado? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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Tentação 
Teste 5, página 2  

3. Com você teria mudado os resultados do que se sucedeu se tivesse agido segundo 
esse novo padrão? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Exemplo 2 

1. Escreva como você teria usado o novo padrão bíblico nessa situação. Explique o 
que crê que teria acontecido a você e às pessoas envolvidas. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Como você teria agido? Que pensamentos ou ações teria mudado? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Com você teria mudado os resultados do que aconteceu se tivesse agido segundo 
esse novo padrão? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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Nome _______________________          Tentação 
Classe _______________________         Teste 6  
Data  ____/____/____ Fase: ____ 

Usando um Novo Padrão para responder à tentação 

Em aula falamos de pôr em prática o novo padrão Bíblico quando formos tentados. 
Os passos-chave deste padrão estão relacionados abaixo. 

Um padrão para vencer a tentação  
1. Reconhecer a tentação 
2. Dizer não à tentação 
3. Começar a falar com Deus 
4. Perguntar: “Que necessidade Satanás estaria tentado fazer-me ? 
5. Buscar a porta de escape que Deus provê para esta tentação. 
6. Fixar metas que me ajudem a suprir minhas necessidades de acordo com a 

forma de Deus. 

Trate de usar esse padrão bíblico quando for tentado nos próximos dias. Depois que 
você tratou de usar esse novo padrão complete o seguinte teste. 
1. O que você foi tentado a fazer? ________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Data __________  Hora ___________ Lugar _________________________ 

3. Pessoas envolvidas __________________________________________________ 

4. Rapidamente avalie o acontecido. Use os seis passos do padrão bíblico e explique o 
que aconteceu quando tratou de usá-lo. Por exemplo: ao avaliar o primeiro passo- 
conhecer a tentação- escreva como e quando você pôde reconhecer que estava 
sendo tentado. Você passou imediatamente ao próximo passo? 

Passo 1: Reconhecer a tentação  

Usei este passo  Não usei este passo (circular a alternativa correta) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Tentação 
Teste 6, página 2  

Passo 2: Dizer “Não!” à tentação 
Usei este passo Não usei este passo (circular a alternativa correta) 
Minha Avaliação 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Passo 3: Começar a falar com Deus 
Usei este passo Não usei este passo (circular a alternativa correta) 
Minha avaliação 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Passo 4: Perguntar: “Que necessidade Satanás estari a tentando 
me fazer satisfazer?” 

Usei este passo Não usei este passo (circular a alternativa correta) 
Minha avaliação 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Nome  _____________________________          Tentação 
Teste 6 

Página 3  

Passo 5: Buscar a porta de escape que Deus provê pa ra esta tentação 

Usei este passo Não usei este passo (circular a alternativa correta) 
Minha avaliação 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Passo 6: Fixar metas que me ajudarão a suprir minha s necessidades de  
acordo com forma de Deus  

Usei este passo Não usei este passo (circule a alternativa correta) 
Minha avaliação. (Escreva as metas que você fixou para ajudar-lhe a suprir sua 
necessidades de acordo com a vontade de Deus. Também registre o seu progresso. O 
quanto efetivas foram suas metas em ajudar-lhe a suprir as necessidades da sua vida? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

5. Que parte deste padrão que se fez mais fácil de praticar? Explique. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Tentação 
Teste 6, página 4  

6. Que parte deste padrão se fez mais difícil de praticar? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

7. Que aprendeste através desta experiência? Que deves fazer diante da próxima vez 
que for tentado desta forma? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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Nome ________________________         Tentação 
Classe ________________________        Teste 7 
Data  ____/____/____ Fase: _____ 

Na pele de uma personagem bíblica 

Selecione umas das seguintes quatro alternativas e complete os requisitos 
correspondentes. Imagine que você é essa pessoa. Depois que tiver lido o texto bíblico 
complete a tarefa. Responda as perguntas com suas próprias palavras. Ponha um X na 
sua escolha. 
____ 1. Eva. Escreva a história que você contaria a seus filhos a respeito da sua tentação 
e o que aconteceu como resultado. (Leia Gênesis 2-3) 
____ 2. José. Escreva uma carta a um amigo seu informando como perdeu o seu 
emprego e foi preso. Diga a ele o que você sente a respeito do que aconteceu nos últimos 
dias (Leia Gênesis 39) 
____ 3. Pedro. Escreva uma carta à sua esposa explicando o que aconteceu nos dias 
anteriores. Conte a ela a sua decisão de permanecer com Cristo até a morte. Também 
diga o que você fez quando foi tentado. Informe-a quanto os seus planos para o futuro 
(Leia Mateus 26). 

Use o resto desta página e a parte de trás para completar este teste. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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Tentação 
Teste 7, página 2  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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Nome _______________________         A Tentação 
Classe _______________________         Teste 8 
Data  ____/____/____ Fase: ____  

Preparando-nos para a tentação 

O propósito deste teste é ajudar-lhe em sua preparação contra a tentação com as 
quais se depara freqüentemente. As páginas 19-28 do Manual do Aluno relatam em 
detalhes o que fazer na preparação para a tentação. Você pode examinar as páginas do 
Manual do Aluno antes de começar a tarefa do teste. 
1. Selecione a tentação que quiser usar para este teste. Escolha uma tentação que lhe 

afronta freqüentemente. Descreva essa tentação brevemente. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Antes de continuar com a tarefa deste teste tome tempo para orar a respeito dessa 
tentação. Peça a Deus que dê a você sabedoria para que possa resistir a essa 
tentação com bom êxito todas as vezes em que ela se apresentar. Faça um 
compromisso com Deus de usar essa tentação como uma forma de se aproximar 
mais dele. 

3. Que necessidade ou desejo está lhe tentando Satanás satisfazer? Escreva qual é. 
Então identifique-a escrevendo a palavra “desejo” ou “necessidade”. Se há mais 
de um desejo ou necessidade que Satanás está lhe tentando saciar, escreva-as 
todas. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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Tentação 
Teste 8, página 2  

4. O que disse Deus acerca dessa tentação, das necessidades ou desejos envolvidos? 
Busque pelo menos três versículos que tratam disto. Escolha os versículos que 
você pensa que lhe ajudarão a entender como pode vencer essa tentação. Escreva 
três versículos e explique como cada um lhe ajudou com essa tentação. Use outra 
folha de papel para escrever os versículos adicionais. 

A. Versículo _________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Como este versículo tem me ajudado._________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

B. Versículo _________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Como este versículo tem me ajudado. ________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

C. Versículo _________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Como este versículo tem me ajudado. ________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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5. Consulte outro cristão. Descubra se essa pessoa tem passado pela mesma tentação 
que você usado para este teste. Se essa pessoa tem passado pela mesma tentação, 
pergunte-lhe que o fez para vencê-la. Pergunte-lhe quais foram os versículos que lhe 
ajudaram a reconhecer os meios de Deus para suprir sua necessidade ou desejo. 
Escreva qualquer outro conselho benéfico que essa pessoa lhe ofereça. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

6. Há uma lista de pelo menos quatro formas possíveis de suprir as necessidades ou 
os desejos de acordo com a vontade de Deus. Se for possível, use vários 
versículos bíblicos para embasar as suas respostas. Omita a resposta “orarei por 
ele”. Suponhamos que todos orarão pela ajuda de Deus para poder vencer a 
tentação. Anote na lista os passos específicos que você tomará para suprir a 
necessidade ou o desejo. Se você escreveu mais de uma necessidade ou de um 
desejo para a pergunta N.º3 na primeira página deste teste, escreva uma nota para 
cada resposta na qual identifique qual é a necessidade ou o desejo. 

1. ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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7. Prepare-se para usar as idéias que você tem escrito se enfrentar a tentação nessa 
esfera. Se você enfrentar a mesma tentação antes de entregar este teste, responda 
as seguintes perguntas. 

Você teve êxito resistindo à tentação e suprindo a necessidade de acordo com a 
vontade de Deus? Lhe ajudaram as tarefas deste teste a preparar-se para essa 
tentação? Que outra coisa você aprendeu através dessa experiência? Que esfera 
ou aspecto de sua vida necessita de uma preparação adicional para vencer essa 
tentação? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
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Cronograma 

Curso       Tentação 

Provas  Versículos para memorizar      Data 
1 ___________________________________ ____________ 
2 ___________________________________ ____________ 
3 ___________________________________ ____________ 

Testes  Data limite 
1   ____________________________ 
2   ____________________________ 
3   ____________________________ 
4   ____________________________ 
5   ____________________________ 
6   ____________________________ 
7   ____________________________ 
8   ____________________________ 

Exame  Data   _______________________ 
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