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Os Desafios do 
Homem Cristão 

Aula 6: Fé e 
Integridade 

ÁREAS DE CARÁTER Status 

ESPERANÇA VISÃO 
DISCERNIMENTO Ok 

LIDERANÇA Ok 

FÉ 

CORAGEM 
DISCIPLINA Ok 

PERSEVERANÇA OK 

COMPROMETIMENTO 
CONFIANÇA OK 

GRATIDÃO OK 

INTEGRIDADE 
AUTENTICIDADE 

PUREZA 

AMOR 
COMPAIXÃO 

SACRIFÍCIO 

FIRMEZA 

PERDÃO 
MANSIDÃO 

EMPATIA 

Integridade 
 Quanto a mim, tu me susténs na minha 

integridade e me pões à tua presença para sempre 

Salmos 41:12 

 

 Perguntou o SENHOR a Satanás: Observaste o meu 

servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante 

a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e 

que se desvia do mal. Ele conserva a sua 

integridade, embora me incitasses contra ele, 

para o consumir sem causa. 

Jó 2:3 

Ciclo da Tentação 

1. A tentação se inicia em uma área de suposta 
fraqueza 

2. Somos tentados a acharmos que precisamos 
desesperadamente nos satisfazermos 

3. Acreditamos que temos o direito a esta 
satisfação  

4. Testamos nossos limites até nos descobrirmos 
que já os ultrapassamos 

Tentação 
 Então, a serpente disse à mulher: É certo que não 

morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que 
dele comerdes se vos abrirão os olhos e, como 
Deus, sereis conhecedores do bem e do mal.     
Vendo a mulher que a árvore era boa para se 
comer, agradável aos olhos e árvore desejável 
para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e 
comeu e deu também ao marido, e ele comeu.    
Abriram-se, então, os olhos de ambos; e, 
percebendo que estavam nus, coseram folhas de 
figueira e fizeram cintas para si.  

Gênesis 3:4-7 

A Alternativa ao Ciclo (1/2) 
1. Vivemos em vigília, concentrados no plano de Deus evitando a tentação 

 

 “Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em 
tentação.” 

Lucas 22:40 

 

2. Temos a certeza de que não somos dependentes de nossas satisfações e 
emoções  

 

 “Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas 
de toda palavra que procede da boca de Deus.” 

Mateus 4:4 
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A Alternativa ao Ciclo (2/2) 

3. Acreditamos que não temos o direito a esta satisfação  

 

 “Então, Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor, 
teu Deus, adorarás, e só a ele darás culto” 

Mateus 4:10 

 

4. Estaremos então iniciando um ciclo de fortalecimento na Palavra de Deus. 
Estaremos cada dia mais preparados pela palavra de Deus e seremos então 
cada vez mais invulneráveis e integros 

 

 “E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação 
da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita 
vontade de Deus.” 

Romanos 12:2  

 

Integridade 

Integridade 

Pureza 

Autenticidade 

- Confessar 

- Receber Confissões 

- Estar preparado 

- Não se satisfazer no pecado 

- Não ter necessidade  

- Temer as consequências 

Autenticidade 
 “Se um Cristão está em um ambiente de 

confissão com um irmão, ele nunca, e em 
nenhum lugar, estará sozinho.”  

John Ortberg 
 
 Se alguém quiser prevalecer contra um, os 

dois lhe resistirão; o cordão de três dobras 
não se rebenta com facilidade. 

Eclesiastes 4:12 

Fazendo a Confissão 
1. Mostrar seus sentimentos e que estava 

sendo provado 
 

2. Pedir ajuda a oração dos irmãos 
     
 Então ele disse: A minha alma está 

profundamente triste até a morte; ficai 
aqui e vigiai comigo. 

Mateus 26:38 

Recebendo a Confissão 

1. Humor Inapropriado 
 

2. Julgamento  
 

3. Violação de confidencialidade 

Pureza 
1. (Se preparando para a Batalha!). Tenha em mente seu plano de 

batalha. Esta é a nossa linha de frente estando preparado antes que a 
tentação ocorra. Temos um exemplo disso na postura de Jó com 
relação ao pecado sexual... 

 
 Fiz uma aliança com meus olhos; como, pois, os fixaria eu numa 

donzela? 
Jó 31:1 

 
2. (Não preciso disso !). Nossa mente nos tenta convencer que 

precisamos muito nos satisfazer emocionalmene ou fisicamente. A 
resposta para este engano é que a Graça de Jesus Cristo nos é 
suficiente. Ou seja não precisamos tão desesperadamente satisfazer 
nossa mente e corpo. 

 
 Então, ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se 

aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas 
fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo.  

II Coríntios 12:9 
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Pureza 
3. (Não tenho este direito!). Assim como com Eva, as tentações aparentam 

sempre mais amenas do que são em realidade, ou seja, é infiltrada em nós a 
idéia que de alguma forma temos o direito a nos satisfazermos. A resposta 
para isso é simples: não temos este direito! No caso sexual por exemplo, 
não somos donos de nossos corpos portanto não temos o direto de usá-lo 
como quisermos. 

 
 Acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está 

em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos?  20   
Porque fostes comprados por alto preço. Agora, pois, glorificai a Deus no 
vosso corpo 

I Coríntios 6:19 
 
4. (Tema as consequencias!). Quando não resistimos, nos colocamos a mercê 

da disciplina de Deus e colhemos os frutos de nossos atos. 
 
 Não vos enganeis: de Deus não se Zomba; pois aquilo que o homem 

semear, isso também ceifará.  
Gálatas 6:7 

 

Tentação (A Defesa) 
1 – Preparando-se para a Batalha! 
 
2 – Não preciso disso! 
 
3 – Não tenho este direito! 
 
4 – Temo as consequencias!   
 
 Agora, pois, temei ao SENHOR e servi-o com 

integridade e com fidelidade; deitai fora os deuses aos 
quais serviram vossos pais dalém do Eufrates e no Egito e 
servi ao SENHOR 

Josué 24:14 


