
Lectio Divina – I Domingo da Quaresma (Ano A) 
 

1) Oração inicial: Começamos por invocar o Espírito Santo, que nos faz 

conhecer e querer fazer a vontade de Deus. Podemos rezar, por exemplo, 

a oração: 
 

 «Vinde, Espírito Santo, 

enchei os corações dos vossos fiéis 

e acendei neles o fogo do vosso amor.  

– Enviai, Senhor, o vosso Espírito,  

e tudo será criado; 

e renovareis a face da terra.   

Ó Deus,  

que instruístes os corações dos vossos fiéis 

com as luzes do Espírito Santo, 

fazei que apreciemos rectamente  

todas as coisas 

e gozemos sempre da sua consolação. 

Por Cristo Senhor nosso. Amém.» 
 

 
  

2) Leitura da Palavra de Deus:  

I Domingo da Quaresma – (Mt 4, 1-11) – Ano A 

 

3) Meditar a Palavra de Deus:  

 

Ambiente 

A cena das tentações antecede, em Mateus (e nos outros Sinópticos), a vida 

pública de Jesus. A cena segue-se imediatamente – quer em termos cronológicos, 

quer em termos lógicos – ao Baptismo (cf. Mt 3,13-17): porque recebeu o Espírito 

(baptismo), Jesus pode afrontar e vencer a tentação de uma proposta de actuação 

messiânica que o convida a subverter a proposta do Pai. 

A cena coloca-nos no deserto. Mateus diz explicitamente que "Jesus foi 

conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo demónio". Os quarenta 



dias e quarenta noites que, de acordo com o relato, Jesus aí passou, resumem os 

quarenta anos que Israel passou em caminhada pelo deserto. O deserto é, no 

imaginário judaico, o lugar da "prova", onde os israelitas experimentaram, por 

diversas vezes, a tentação do abandono de Jahwéh e do seu projecto de libertação 

(embora seja, também, o lugar do encontro com Deus, o lugar da descoberta do rosto 

de Deus, o lugar onde o Povo fez a experiência da sua fragilidade e pequenez e 

aprendeu a confiar na bondade e no amor de Deus). Será que a história se vai repetir, 

que Jesus vai ceder à tentação e dizer "não" ao projecto de Deus – como aconteceu 

com os israelitas? 

O relato que hoje nos é proposto não é, contudo, uma reportagem histórica 

elaborada por um jornalista que presenciou um combate teológico entre Jesus e o 

diabo, algures no deserto… É, sim, uma página de catequese, cujo objectivo é 

ensinar-nos que Jesus, apesar de ter sentido – como nós – a mordedura das tentações, 

soube pôr acima de tudo o projecto do Pai. 

O relato de Mateus (bem como o de Lucas) parte, sem dúvida, do relato – muito 

mais breve – de Marcos (cf. Mc 1,12-13); mas o texto que hoje nos é proposto 

amplia o relato original de Marcos, com um diálogo entre Jesus e o diabo, feito de 

citações do Antigo Testamento (sobretudo do livro do Deuteronómio). 

 

Mensagem 

A catequese sobre as opções de Jesus aparece em três quadros ou "parábolas". 

A primeira "parábola" (vers. 3-4) sugere que Jesus poderia ter escolhido um 

caminho de realização material, de satisfação de necessidades materiais. É a tentação 

– que todos nós conhecemos muito bem – de fazer dos bens materiais a prioridade 

fundamental da vida. No entanto, Jesus sabe que "nem só de pão vive o homem" e 

que a realização do homem não está na acumulação egoísta dos bens. A resposta de 

Jesus cita Dt 8,3 e sugere que o seu alimento – isto é, a sua prioridade – não é um 

esquema de enriquecimento rápido, mas é o cumprimento da Palavra (isto é, da 

vontade) do Pai. 



A segunda "parábola" (vers. 5-7) sugere que Jesus poderia ter escolhido um 

caminho de êxito fácil, mostrando o seu poder através de gestos espectaculares e 

sendo admirado e aclamado pelas multidões (sempre dispostas a deixarem-se 

fascinar pelo "show" mediático dos super-heróis). Jesus responde a esta tentação 

citando Dt 6,16, e sugere que não está interessado em utilizar os dons de Deus para 

satisfazer projectos pessoais de êxito e de triunfo humano. "Não tentar" o Senhor 

Deus significa, neste contexto, não exigir de Deus sinais e provas que sirvam para a 

promoção pessoal do homem e para que ele se imponha aos olhos dos outros 

homens. 

A terceira "parábola" (vers. 8-10) sugere que Jesus poderia ter escolhido um 

caminho de poder, de domínio, de prepotência, ao jeito dos grandes da terra. No 

entanto, Jesus sabe que a tentação de fazer do poder e do domínio a prioridade 

fundamental da vida é uma tentação diabólica; por isso, citando Dt 6,13, diz que, 

para Ele, só o Pai é absoluto e que só Ele deve ser adorado. 

As três tentações aqui apresentadas não são mais do que três faces de uma única 

tentação: a tentação de prescindir de Deus, de escolher um caminho de egoísmo, de 

orgulho e de auto-suficiência, à margem das propostas de Deus. Mas, para Jesus, ser 

"Filho de Deus" significa viver em comunhão com o Pai, escutar a sua voz, realizar 

os seus projectos, cumprir obedientemente os seus planos. Ao longo da sua vida, 

diante das diversas "provocações" que os adversários lhe lançam, Jesus vai confirmar 

esta sua "opção fundamental" e vai procurar concretizar, com total fidelidade, o 

projecto do Pai. 

Israel, ao longo da sua caminhada pelo deserto, sucumbiu frequentemente à 

tentação de ignorar os caminhos e as propostas de Deus. Jesus, ao contrário, venceu a 

tentação de prescindir de Deus e de escolher caminhos à margem dos projectos do 

Pai. De Jesus vai nascer um novo Povo de Deus, cuja vocação essencial é viver em 

comunhão com o Pai e concretizar o seu projecto para o mundo e para os homens. 

 

Actualização 

♦ A questão essencial que a Palavra de Deus hoje nos propõe é, portanto, esta: 

Jesus recusou, de forma absoluta, conduzir a sua vida à margem de Deus e das suas 

propostas. Para Ele, só uma coisa é verdadeiramente decisiva e fundamental: a 

comunhão com o Pai e o cumprimento obediente do seu projecto… E nós, seguidores 



de Jesus? É essa também a nossa perspectiva? O que é que é decisivo na minha vida: 

as propostas de Deus, ou os meus projectos pessoais? 

♦ Quando o homem esquece Deus e as suas propostas, e se fecha no egoísmo e 

na auto-suficiência, facilmente cai na escravidão de outros deuses que, no entanto, 

estão longe de assegurar vida plena e felicidade duradoura. Quais são os deuses que, 

hoje, dominam o horizonte desse homem moderno que prescindiu de Deus? Quais 

são os deuses que estão no centro da minha própria vida e que condicionam as 

minhas decisões e opções? 

♦ Deixar-se conduzir pela tentação dos bens materiais, do acumular mais e mais, 

do subordinar toda a vida à lógica do "ter mais", é seguir o caminho de Jesus? Olhar 

apenas para o seu próprio conforto e comodidade, fechar-se à partilha e às 

necessidades dos outros, pagar salários de miséria e malbaratar fortunas em noitadas 

de jogo ou em coisas supérfluas… é seguir o exemplo de Jesus?  

♦♦ Usar Deus ou os seus dons para saciar a nossa vaidade, para promover o nosso 

êxito pessoal, para brilhar, para dar espectáculo, para levar os outros a admirar-nos e 

a bater-nos palmas… é seguir o exemplo de Jesus? 

♦ Procurar o poder a todo o custo (às vezes, entregando ao diabo os nossos 

valores mais importantes e as nossas convicções mais sagradas) e exercê-lo com 

prepotência, com intolerância, com autoritarismo (quantas vezes humilhando e 

magoando os pobres, os débeis, os humildes)… é seguir o exemplo de Jesus? 

 

4) Rezar a Palavra de Deus.  

5) Contemplar a Palavra.  

6) Conservar a Palavra de Deus na vida. 

 

Terminemos a Lectio Divina com a oração do Pai Nosso, 

conscientes de querermos viver a mensagem do Reino de Deus e 

fazermos a Sua vontade. 


