
 

CARTA JUNIOR 15 | Semana 02/87/2020 

Mensagem para 

Células  
de Juniores 

 
 
Baseado na lição da EBD 11 e 12 – Vídeo disponível 
no youtube PIBC 
 
Tema: Vencendo em Deus as tentações 
 
QUEBRA-GELO  
O que você mais gosta em fazer?  
 
Oração breve 
Peça que três juniores ore pelo encontro de hoje. 
Que Deus fale com todos nós! 

Edificação 2 Samuel 13: 1-29 

Amnon foi o primeiro filho de Davi (2 Samuel 3:2). 
Jonadabe, primo de Amnon, era um amigo tão 
chegado que este compartilhava com ele seus 
pensamentos mais íntimos. Um dia, Amnon 
confessou a Jonadabe seu desejo para com sua 
própria irmã, Tamar (filha do mesmo pai, mas de 
outra mãe). E cometer algo com Tamar se tornaria 
um pecado diante de Deus. 

Se Jonadabe fosse um amigo de verdade, se ele 
amasse seu primo e desejasse seu bem, sua resposta 
teria sido firme. Ele teria repreendido Amnon por 
hospedar pensamentos impuros e por desejar sua 
própria parenta.  

Mas as palavras de Jonadabe incentivaram mais 
erros na vida de Amnom. Ele reforçou o senso de 
direito desse príncipe de Israel. Como um filho do rei, 
neste caso o herdeiro provável do trono, seria 
negado algum desejo? Ele sugeriu para Amnon um 
plano para conseguir uma oportunidade de estar a 
sós com Tamar: “Disse-lhe Jonadabe: Deita-te na 
tua cama e finge-te doente; quando teu pai vier 
Visitar-te, dize-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar 
venha e me dê de comer pão, pois, vendo-a eu 
preparar-me a comida, comerei de sua mão” 2 
Samuel 13:5). 

Assim Amnon Cedeu aos seus desejos errados. Uma 
moça inocente foi estuprada. Amnon seguiu o plano 
de Jonadabe e conseguiu sua oportunidade de estar 
com Tamar. Quando ela recusou seu convite, Amnon 

estuprou sua irmã. Ela voltou para  casa desolada e 
desonrada. 
 
Amnom acaba morto por seu irmão Absalão, 
trazendo mais tristeza ainda para todos. 
Obviamente, essa história envolve muitas pessoas e 
várias decisões erradas, mas ainda perguntamos: 
quanto sofrimento poderia ter sido evitado se 
Amnon não tivesse cedido aos seus desejos e se 
Jonadabe tivesse sido um amigo de verdade. 
 
Vamos analisar esta história em nosso contexto? 
Quais desejos errados que sempre vem à nossa 
mente? (Deixem que falem) 
(Ex. Mentir, colar, enganar alguém, namorar ou 
“pegar” alguém escondido e sem consentimento dos 
pais, etc. 
 
O que podemos fazer? 
1.Não se entregue a um desejo errado -Leia verso 2 
 
2.Não dê ouvidos aos “amigos” que não podem te 
dar bons conselhos porque não conhecem Deus – 
Leia verso 3 a 6 
 
3.Não seja imprudente, criando situações que você 
pode não conseguir sair –Leia Versos 9 e 10 

 

4.Leve a Sério a batalha – Leia I Cor 6.9-10 
 
Ao contrário de tudo isso: 
 
- Encha sua mente com coisas de Deus 
- Ore, confesse e peça ajuda a Deus 
- Esteja alerta e vigie 
- Resista ao Diabo 
- Converse com alguém que seja cristão maduro 
- mantenha-se ocupado com coisas úteis 
 
Compartilhando 
 

1. O que tem sido tentação em sua vida? 
2. O que você tem feito para vencer? 
3. Como você vai colocar em prática o que 

estudamos hoje 
4. A quem você vai pedir ajuda se precisar 


