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VENCENDO OS GIGANTES QUE DERRUBARAM ADÃO E EVA 
 
Pregação escrita em 14/1/2006 
Às 12h40min 
Digitada em 23/1/2006 
 
Gênesis 3. 6 “E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos 
olhos, e árvore desejável para dar entendimento; tomou do seu fruto, e comeu, e deu 
também a seu marido, e ele comeu com ela”. 
 
Lucas 4. 1-13 (a tentação de Jesus) 
 
1 João 2. 16 “Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência 
dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo”. 
 
Essa três coisas têm derrubado o homem desde o início dos tempos: os desejos da carne; os 
desejos que entram pelo olhar; o desejo de querer saber como Deus. 
 
Nosso maior inimigo tem sido nossa própria carne. Em Gálatas 5. 16-17 temos: “Digo, 
porém: Andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. -  Porque a carne 
cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne; e estes opõem-se um ao outro, para que 
não façais o que quereis”. 
 
Gálatas 5. 19-21 “Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: adultério, 
prostituição, impureza, lascívia, -  Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, 
pelejas, dissensões, heresias, -  Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas 
semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que 
cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus”. 
 
Lascívia – grande inclinação para luxúria, libidinagem, sensualidade; 
Porfias – discussão, contenda de palavras, disputa, luta; 
Emulações – competição, rivalidade, estímulo; 
Pelejas – contendas, brigas, combates; 
Dissenções – divergências. 
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1 Tessalonicenses 4. 3-5 “Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação; que vos 
abstenhais da prostituição; -  Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação 
e honra; -  Não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus”. 
 
1 Tessalonicenses 4. 7-8 “Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a 
santificação. -  Portanto, quem despreza isto não despreza ao homem, mas sim a Deus, que 
nos deu também o seu Espírito Santo”. 
 
Venceremos esses desejos profanos alimentando o Espírito com a Palavra de Deus. Tiago 
1. 22-23 “E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com 
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falsos discursos. -  Porque, se alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, é semelhante 
ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural”. 
 
Repreendendo todo o mau pensamento (evitando os ninhos sobre a cabeça). 
 
Fugindo das armadilhas do inimigo. 
 
Evitar falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. 2 Timóteo 2. 16.  
2. Timóteo 2. 19 “Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: O Senhor 
conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniqüidade”. 
 
Tiago 3. 6 “A língua também é um fogo; como mundo de iniqüidade, a língua está posta 
entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é 
inflamada pelo inferno”. 
 
Manter sempre o coração limpo. Hebreus 3. 12 “Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer 
de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo”. 
 
Devemos deixar a vaidade e a soberba longe do coração. 
 
Tiago 4. 10 “Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará”. 
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Quantos não têm caído por causa do olhar? O olhar ao proibido, ao indecente, o olhar 
adúltero. O olhar a vida alheia... 
 
Jesus nos alerta duramente sobre o olhar: Mateus 5. 28 “Eu, porém, vos digo, que qualquer 
que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela”. 
Mateus 18. 9 “E, se o teu olho te escandalizar, arranca-o, e atira-o para longe de ti; melhor 
te é entrar na vida com um só olho, do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do 
inferno”. 
 
Mas como vencer a tentação do olhar? 

1- devemos sempre evitar a primeira olhada ao profano (tv, Internet, revistas); 
2- devemos pedir a Deus para que nossos olhos tenham sempre sede de olhar o sacro, 

as coisas divinas. 
 
Lembremo-nos da mulher de Ló que olhou para trás em Gênesis 19. 26 “E a mulher de Ló 
olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal”. 
 
Muitas vezes o olhar para trás é o desejo inconsciente de pecar; 
Muitas vezes o olhar para trás é o desejo inconsciente de lembrar como era bom os tempos 
de pecado. 
Devemos vigiar para nunca olharmos com cobiça, com inveja, com despeito, com soberba, 
com o olhar humilhador, o olhar sensual. 
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Muitas vezes o olhar revela o profundo da alma.  
Que o nosso olhar seja santificado. 
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Isaías 14. 12-14 “Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva! Como foste 
cortado por terra, tu que debilitavas as nações! - tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, 
acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me 
assentarei, aos lados do norte. -  Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao 
Altíssimo”. 
 
Estamos no século do conhecimento, a última fronteira humana. 
O homem querendo ser um Deus que cria outro homem (clonagem). 
Nanotecnologia, a ciência das partículas invisíveis. 
O homem está tramando conquistar o universo, planetas, galáxias (Estação Espacial 
Internacional) 
Vejamos o que diz Obadias 1. 4 sobre isso: “Se te elevares como águia, e puseres o teu 
ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor”. 
 
A humanidade tem dados voltas e mais voltas ao redor da árvore do Éden: Gênesis 3. 6 “E 
viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore 
desejável para dar entendimento; tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, 
e ele comeu com ela”. 
�

O homem está tentando criar sua imagem e semelhança através da robótica e chegará a sua 
perfeição com o falso profeta. Apocalipse 13. 15 “E foi-lhe concedido que desse espírito à 
imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos 
todos os que não adorassem a imagem da besta”. 
 
A nova era diz que somos deuses. É a mesma armadilha lá do Éden: Gênesis 3. 5 “Porque 
Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, 
sabendo o bem e o mal”. 
 
E o homem já está há seis mil anos alimentando esse desejo diabólico. 
 
Mas como nos livrar do desejo de querer ser Deus? 
Sendo humilde; Paulo servia ao Senhor com humildade. Atos 20. 19 “Servindo ao Senhor 
com toda a humildade, e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me 
sobrevieram”. 
Filipenses 2. 3 “Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade; cada um 
considere os outros superiores a si mesmo”. 
 
1 Pedro 5. 5 “Semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos; e sede todos sujeitos 
uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça 
aos humildes”. 
 
Jó 22. 29 “Quando te abaterem, então tu dirás: Haja exaltação! E Deus salvará ao humilde”. 
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Salmo 138. 6 “Ainda que o SENHOR é excelso, atenta todavia para o humilde; mas ao 
soberbo conhece-o de longe”. 
Salmo 147. 6 “O SENHOR eleva os humildes, e abate os ímpios até à terra”. 
 
Provérbios 11. 2 “Em vindo a soberba, virá também a afronta; mas com os humildes está a 
sabedoria”. 
Provérbios 16. 19 “Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o 
despojo com os soberbos”. 
 
O próprio Senhor declarou-se humilde e provou ser humilde. Mateus 11. 29 “Tomai sobre 
vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e encontrareis 
descanso para as vossas almas”. 
 
Devemos ter a humildade das crianças. Mateus 18. 4 “Portanto, aquele que se tornar 
humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus”. 
 
Zacarias profetizou o salvador humilde: Zacarias 9. 9 “Alegra-te muito, ó filha de Sião; 
exulta, ó filha de Jerusalém; eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre, e montado sobre 
um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta”. (Zacarias profetizou 400 anos antes 
de acontecer). 
 
Muitos homens de Deus se humilharam no lugar de endeusarem-se e assim tiveram vitória. 
 
Quando Ezequias adoece em 2 Reis 20. 3 “Ah, SENHOR! Suplico-te lembrar de que 
andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E 
chorou Ezequias muitíssimo”. 
 
Nabucodonosor – Daniel 4. 33-34 “Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre 
Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi 
molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pêlo, como as penas da águia, e as suas 
unhas como as das aves. -  Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus 
olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e 
glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é 
de geração em geração”. 
 
Os homens de Nínive – Jonas 3. 6-7 “Esta palavra chegou também ao rei de Nínive; e ele 
levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre 
a cinza. -  E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos 
seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa 
alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água”. 
 
Davi após Natã dá o recado: 2 Samuel 12. 13 “Então disse Davi a Natã: Pequei contra o 
SENHOR. E disse Natã a Davi: Também o SENHOR perdoou o teu pecado; não morrerás”. 
 
Até Acabe conseguiu misericórdia de Deus porque se humilhou em sua presença: 1 Reis 
21. 27-29 “Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes, e 
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cobriu a sua carne de saco, e jejuou; e jazia em saco, e andava mansamente. -  Então veio a 
palavra do SENHOR a Elias tisbita, dizendo: -  Não viste que Acabe se humilha perante 
mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas 
nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa”. 
 
Somos todos destituídos da Glória de Deus: Romanos 3. 23-24 “Porque todos pecaram e 
destituídos estão da glória de Deus; -  Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela 
redenção que há em Cristo Jesus”. 
 
Precisamos vencer esses gigantes: da carne, do olhar e do saber. 
 
João 9. 4 diz “Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia; a noite 
vem, quando ninguém pode trabalhar”. 
 
Só venceremos essa batalha se depositarmos nossa vida nas mãos de Jesus. O salmista já 
dizia no Salmo 40. 8 “Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu; sim, a tua lei está 
dentro do meu coração”. 
 
O próprio Jesus nos deu a chave da vitória porque ele mesmo fez a vontade do Pai. Mateus 
12. 50 “Porque, qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu 
irmão, e irmã e mãe”.   
Mateus 26. 42 “E, indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar 
de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade”. 
Lucas 22. 42 “Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice; todavia não se faça a 
minha vontade, mas a tua”. 
Romanos 12. 2 “E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela 
renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e 
perfeita vontade de Deus”. 
 
Quer ter vitória e viver para sempre ao lado de Deus? 1 João 2. 17 nos ensina: “E o mundo 
passa, e a sua concupiscência; mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para 
sempre”. 
 

O MELHOR LUGAR PARA ESTARMOS É DEBAIXO DA VONTADE DE DEUS 
 
 
 
 


