
1.º Domingo da Quaresma

Reconhece 
os teus erros
e abre-te 
ao Amor de Deus

Jesus vence o mal.

ESCUTA JESUS (Mateus 4, 1-11) 
Tentações de Jesus e a vitória de Jesus contra o mal.

1Depois disto, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao de-
serto para ser tentado pelo Diabo. 2Durante quarenta 
dias e quarenta noites nada comeu; por fim, sentiu 
fome. 3Então o Tentador incentivou-o a arranjar alimen-
to, dizendo: “Se és o Filho de Deus, manda a estas pedras 
que se transformem em pão.” 4Mas Jesus respondeu: 
“Não! Porque as Escrituras dizem: ‘Nem só de pão viverá 
o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de 
Deus.’”

PRESTA ATENCAO!
A vida é um dom de Deus; 
nós não somos os donos dela. 
De Deus vimos e para Deus 
vamos. O mal quer 
convencer-nos que somos 
felizes quando fazemos só 
aquilo que nos apetece. 
Jesus vem recordar-nos 
que a felicidade e a liberdade 
nascem da nossa obediência 
a Deus.

REZA A JESUS
Jesus meu amigo e defensor, fica ao meu lado e defen-
de-me do mal. Protege-me do mal, torna-me amigo 
dos bons. Ajuda-me a escolher sempre o bem, a não 
pensar só em mim, nas coisas que tenho, mas a viver 
com o desejo de tornar felizes a todos.

REALIZA…
• Prepara a tua renúncia quaresmal.
• Pinta o desenho e escreve 3 atitudes boas que quei-

ras fazer durante esta semana.
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jesus foi tentado no deserto.


