
Jesus, «durante quarenta dias, esteve no deserto, 

conduzido pelo Espírito, e foi tentado pelo diabo» 

(Lc 4, 1).  

 

Deus «não tenta ninguém para o mal» (Tg 1, 13-18) 

e quer livrar-nos do mal. Deus não tenta, mas 

permite que sejamos tentados, mas nunca acima das 

nossas forças (1 Co 10, 13). É o «Diabo», o 

«Maligno», que tenta afastar-nos de Deus (Jo 17, 

15). «Sede sóbrios e estai vigilantes: o vosso 

inimigo, o diabo, anda à vossa volta, como leão que 

ruge, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes 

na fé» (1 Pe 5, 8-9). 

 

A permissão divina da actividade diabólica é um 

grande mistério, mas «nós sabemos que Deus 

concorre em tudo para o bem daqueles que O 

amam» (Rm 8, 28). Afirmar que Deus nos tenta é 

blasfemar. Não nos preserva da «ocasião do 

pecado». Deixa-nos na nossa liberdade: «Infeliz de 

mim! Quem me libertará deste corpo de morte? 

Graças a Deus por Jesus Cristo Nosso Senhor (Rm 

7, 24-25).  

 

«Cristo foi tentado e morreu por nós: Vinde, 

adoremos». Porque se submeteu Cristo às tentações? 

Para merecer auxiliar-nos contra as tentações (Hb 4, 

15), e ensinar-nos a maneira de as vencer (Hb 2, 18); 

para que ninguém, por santo que seja, se tenha por 

seguro e isento de tentações; para nos dar confiança 

na sua misericórdia, segundo as palavras: «não é tal 

o nosso Pontífice que possa compadecer-se das 

nossas fraquezas, antes, foi tentado em tudo à 

semelhança nossa, excepto no pecado» (Hb 4, 15). 

 

Jesus «foi tentado em tudo como nós» (Hb 2, 17-

18), «mais do que nós», porque assumiu as nossas 

provações (Mt 8, 17), a prova suprema da vida em 

que fortaleceu a liberdade e a salvação dos homens 

(Mt 4, 1-11). Jesus Cristo é tentado em nós. 

Participamos na tentação de Jesus (Lc 22, 28-29), e 

na vitória de Cristo: «a carne é fraca, mas o Espírito 

é forte» (Jo 6, 6). Nenhum discípulo é preservado da 

tentação: «Simão, Simão, olha que Satanás vos 

reclamou para vos joeirar como o trigo. Mas eu 

roguei por ti, a fim de que a tua fé não desfaleça» 

(Lc 22, 31-32). É para levar à apostasia os que não 

estão firmes na fé (1 Pe 5, 9). Por isso, pedimos: Pai, 

preservai-nos da apostasia! 

 

No contexto do «Pai Nosso» – «não nos deixeis cair 

em tentação» – e no da Paixão – «vigiai e orai para 

não cair em tentação» (Mt 26, 41) do «escândalo da 

paixão» e de «não querer participar nas tentações» – 

é uma verdadeira «tentação», organizada pelo Diabo 

contra a fé dos discípulos para os fazer cair na 

infidelidade; é um incitamento activo ao mal ético e 

religioso: o pecado, em que o Diabo é o «Tentador» 

(Mt 4, 3; Tg 1, 13-15); mas é também uma súplica 

de vitória: «mas livrai-nos do mal». 

 

 

«Ah! que Jesus me perdoe, se O desgostei. Mas Ele 

sabe bem que, embora não tendo o gozo da Fé, 

procuro, pelo menos realizar as obras dela. Creio ter 

feito mais actos de fé de há um ano para cá, do que 

durante toda a minha vida. Em cada nova ocasião de 

combate, quando o meu inimigo me vem provocar, 

porto-me com bravura. Sabendo que é cobardia 

bater-se em duelo, volto as costas ao adversário, sem 

me dignar olhá-lo de frente; mas corro para o meu 

Jesus, e digo-Lhe que estou pronta a derramar o 

sangue até à última gota para confessar que o Céu 

existe. Digo-Lhe que estou contente por não gozar 

esse belo Céu sobre a terra, para que Ele o abra por 

toda a eternidade aos pobres incrédulos. Assim, 

apesar desta provação, que me tira todo o gozo, 

posso ainda exclamar: – «Senhor, Vós cumulais-me 

de alegria por tudo quanto fazeis» (Sl 91, 5). Acaso 

haverá maior alegria do que sofrer por vosso 

amor?...» (Santa Teresa do Menino Jesus, C 7 r). 
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«Esteve no deserto, conduzido pelo Espírito  

e foi tentado» 

 

 
 

«Tanto o Filho de Deus como o anticristo desejam 

reinar. Mas o anticristo deseja reinar para matar 

aqueles que tiver submetido; Cristo, pelo contrário, 

reina com o objectivo de salvar. Em cada um de 

nós, se formos fiéis, reina Cristo com a Palavra, a 

Sabedoria, a Justiça, a Verdade (…). O diabo, 

sabendo que Cristo tinha vindo para lhe arrancar o 

seu reino e começar a submeter ao seu poder divino 

aqueles que estavam sujeitos ao poder do maligno, 

por isso lhe mostrou todos os reinos do mundo e dos 

homens deste mundo. Mostrou-lhe como reina sobre 

alguns a luxúria, sobre outros a avareza, como 

alguns são arrastados pelo desejo do favor popular, 

e outros são aprisionados pela sedução da beleza. 

Não devemos julgar que, ao mostrar-lhe os reinos do 

mundo, o diabo tenha feito ver a Jesus, por exemplo, 

o reino da Pérsia ou o das Índias. Mostrou-lhe todos 

os reinos do mundo, quer dizer, mostrou-lhe o seu 

império, o seu modo de dominar o mundo para que, 
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impelindo-o a fazer a sua própria vontade, 

começasse a submeter Cristo» (Orígenes, Comm. in 

Lc, 30). 

PALAVRA DE DEUS 

Leitura do Livro do Deuteronómio                              

Deut 26, 4-10 
Moisés falou ao povo, dizendo: «O 

sacerdote receberá da tua mão as primícias dos 

frutos da terra e colocá-las-á diante do altar do 

Senhor teu Deus. E diante do Senhor teu Deus, dirás 

as seguintes palavras: ‘Meu pai era um arameu 

errante, que desceu ao Egipto com poucas pessoas, e 

aí viveu como estrangeiro até se tornar uma nação 

grande, forte e numerosa. Mas os egípcios 

maltrataram-nos, oprimiram-nos e sujeitaram-nos a 

dura escravidão. Então invocámos o Senhor Deus 

dos nossos pais e o Senhor ouviu a nossa voz, viu a 

nossa miséria, o nosso sofrimento e a opressão que 

nos dominava. O Senhor fez-nos sair do Egipto com 

mão poderosa e braço estendido, espalhando um 

grande terror e realizando sinais e prodígios. 

Conduziu-nos a este lugar e deu-nos esta terra, uma 

terra onde corre leite e mel. E agora venho trazer-

Vos as primícias dos frutos da terra que me destes, 

Senhor’. Então colocarás diante do Senhor teu Deus 

as primícias dos frutos da terra e te prostrarás diante 

do Senhor teu Deus». 

 

Sl 90: Estai comigo, Senhor, no meio da 

adversidade. 

 

Tu que habitas sob a protecção do Altíssimo 

e moras à sombra do Omnipotente, diz ao Senhor: 

«Sois o meu refúgio e a minha cidadela: 

meu Deus, em Vós confio». 

 

Nenhum mal te acontecerá 

nem a desgraça se aproximará da tua tenda, 

porque Ele mandará aos seus Anjos 

que te guardem em todos os teus caminhos. 

Na palma das mãos te levarão, 

para que não tropeces em alguma pedra. 

 

Poderás andar sobre víboras e serpentes, 

calcar aos pés o leão e o dragão. 

Porque em Mim confiou, hei-de salvá-lo; 

hei-de protegê-lo, pois conheceu o meu nome. 

 

Quando Me invocar, hei-de atendê-lo, 

estarei com ele na tribulação, 

hei-de libertá-lo e dar-lhe glória. 

 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 

Romanos                                              Rom 10, 8-13 

 

Irmãos: Que diz a Escritura? «A palavra está perto 

de ti, na tua boca e no teu coração». Esta é a palavra 

da fé que nós pregamos. Se confessares com a tua 

boca que Jesus é o Senhor e se acreditares no teu 

coração que Deus O ressuscitou dos mortos, serás 

salvo. Pois com o coração se acredita para obter a 

justiça e com a boca se professa a fé para alcançar a 

salvação. Na verdade, a Escritura diz: «Todo aquele 

que acreditar no Senhor não será confundido». Não 

há diferença entre judeu e grego: todos têm o 

mesmo Senhor, rico para com todos os que O 

invocam. Portanto, todo aquele que invocar o nome 

do Senhor será salvo. 

 

Refrão: Nem só de pão vive o homem, mas de toda 

a palavra que sai da boca de Deus. 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo 

São Lucas                                               Lc 4, 1-13 

   

Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, 

retirou-Se das margens do Jordão. Durante quarenta 

dias, esteve no deserto, conduzido pelo Espírito, e 

foi tentado pelo diabo. Nesses dias não comeu nada 

e, passado esse tempo, sentiu fome. O diabo disse-

lhe: «Se és Filho de Deus, manda a esta pedra que se 

transforme em pão». Jesus respondeu-lhe: «Está 

escrito: ‘Nem só de pão vive o homem’». O diabo 

levou-O a um lugar alto e mostrou-Lhe num instante 

todos os reinos da terra e disse-Lhe: «Eu Te darei 

todo este poder e a glória destes reinos, porque me 

foram confiados e os dou a quem eu quiser. Se Te 

prostrares diante de mim, tudo será teu». Jesus 

respondeu-lhe: «Está escrito: ‘Ao Senhor teu Deus 

adorarás, só a Ele prestarás culto’». Então o 

demónio levou-O a Jerusalém, colocou-O sobre o 

pináculo do Templo e disse-Lhe: «Se és Filho de 

Deus, atira-Te daqui abaixo, porque está escrito: 

‘Ele dará ordens aos seus Anjos a teu respeito, para 

que Te guardem’; e ainda: ‘Na palma das mãos te 

levarão, para que não tropeces em alguma pedra’». 

Jesus respondeu-lhe: «Está mandado: ‘Não tentarás 

o Senhor teu Deus’». Então o diabo, tendo 

terminado toda a espécie de tentação, retirou-se da 

presença de Jesus, até certo tempo. 

 

«A Quaresma é sinal sacramental 

da conversão. Ela chama os 

cristãos a encarnarem, de forma 

mais intensa e concreta, o mistério 

pascal na sua vida pessoal, familiar e social, 

particularmente através do jejum, da oração e da 

esmola. Jejuar, isto é, aprender a modificar a nossa 

atitude para com os outros e as criaturas: passar da 

tentação de «devorar» tudo para satisfazer a nossa 

voracidade, à capacidade de sofrer por amor, que 

pode preencher o vazio do nosso coração. Orar, para 

saber renunciar à idolatria e à auto-suficiência do 

nosso eu, e nos declararmos necessitados do Senhor 

e da sua misericórdia. Dar esmola, para sair da 

insensatez de viver e acumular tudo para nós 

mesmos, com a ilusão de assegurarmos um futuro 

que não nos pertence. E, assim, reencontrar a alegria 

do projecto que Deus colocou na criação e no nosso 

coração: o projecto de amá-Lo a Ele, aos nossos 

irmãos e ao mundo inteiro, encontrando neste amor 

a verdadeira felicidade» (Papa Francisco, Mensagem 

para a Quaresma de 2019). 


