
Coloque uma Cruz que tenha em casa num lugar 
de destaque. Semanalmente, faça o seguinte 
momento de Oração e o Exame de Consciência.

+ 1º Domingo da Quaresma 
[DESEJOS]

Fidelidade na provação: 
“Durante quarenta dias, Jesus esteve no 

deserto e foi ten-tado.”

Palavra de Deus
Lucas 4, 1-13

Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do rio 
Jordão. O Espírito conduziu-o para o deserto, 
onde esteve durante quarenta dias e foi tenta-
do pelo Diabo. Nesses dias, não comeu nada 
e quando chegou ao fim teve fome. O Diabo 
disse-lhe então: «Se tu és o Filho de Deus, diz 
a esta pedra que se transforme em pão.» Mas 
Jesus respondeu: «A Sagrada Escritura diz: 
Não se vive só de pão.»
Então o Diabo levou-o para mais alto e mos-
trou-lhe num momento todos os países do 

mundo. Depois disse-lhe: «Posso dar-te todo 
este poder e a sua glória, porque tudo isto me 
foi entregue a mim e eu dou-o a quem eu 
quiser. Tudo será teu, se me adorares.» Mas 
Jesus respondeu-lhe: «A Escritura diz: Adora-
rás o Senhor teu Deus e só a ele prestarás 
culto.»
Depois o Diabo conduziu Jesus a Jerusalém, 
levou-o ao ponto mais alto do templo e disse-
-lhe: «Se és o Filho de Deus, atira-te daqui 
abaixo, porque lá diz a Escritura: Deus dará 
ordens aos seus anjos a teu respeito para te 
ampararem: eles hão de levar-te nas mãos 
para evitar que magoes os pés contra as 
pedras.» Jesus respondeu: «Mas a Escritura 
também diz: Não tentarás o Senhor teu 
Deus.» Após ter tentado Jesus de todas as 
maneiras, o Diabo afastou-se dele até um 
tempo determinado.

Reflexão
A este deserto a que o Espírito de Deus te 
trouxe… avança com coragem, porque és 
filho amado por Deus; avança em paz, porque 

estás sempre debaixo da proteção e da 
ternura do Altíssimo; avança com fé, porque 
sabes que neste deserto e neste caminho 
Jesus está ao teu lado.

Oração
Deus da vida e da verdade, o teu Espírito traz-
-me ao deserto para enfrentar a verdade, 
sem máscaras nem desculpas. Nesta Qua-
resma, ajuda-me a resistir à atração dos 
poderes vazios. Guia-me para encontrar o 
verdadeiro alimento em Jesus, teu Filho, 
meu irmão, o Pão partido e oferecido.

Exame de Consciência
1. Sou capaz de fazer silêncio interior para 
discernir, ao meu redor, o que são palavras de 
amor e o que são palavras de tentação?

2.Sou verdadeiro/a, leal, honesto/a, since-
ro/a? Ou sinto prazer na mentira, no engano, 
na hipocrisia?

3.Sou capaz de promover a paz e a harmonia 
no seio da comunidade cristã?
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