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 se os impostos que a Pérsia exigia.  
Para o povo bíblico que tinha uma 

história de dominações violentas e 
escravizantes, esta situação era acolhida 
como uma viçosa liberdade! O rei Ciro 
publicou um decreto no qual autorizava o 
povo a regressar ao seu país, e no qual os 
motivava até a reconstruírem as suas casas 
e o seu templo. De tal modo é acolhida a 
libertação que Ciro é entendido como 
instrumento de Deus – ele que até era 
pagão! – para restaurar o Seu povo, e 
chegam mesmo a chamá-lo “ungido”, título 
reservado aos descendentes davídicos que 
subiam ao trono de Judá: “Eis o que diz o 
Senhor a Ciro, Seu ungido, a quem tomei 
pela mão direita…” (Is 45, 1). 
____________________________________________ 

Os Papas 
(de São Pedro ao Papa Francisco) 

“São Pio I”   

(140 – 155) 

 
 

A sua nacionalidade é discutida: no 
entanto, aceita-se que fosse de Aquileia, 
Friuli. Durante o seu pontificado, o 
gnosticismo foi amplamente difundido em 
Roma, heresia que condenou num sínodo 
no ano de 144. A celebração da Páscoa 
devia acontecer no primeiro domingo após a 
lua cheia de Março, de forma a não coincidir 
com a Páscoa hebraica. 

 

“Santo Aniceto”   

(155 – 166) 

 
Natural da Síria, foi autor de regula-

mentos para os eclesiásticos, aos quais 
condenava os excessos de vaidade. 
Assistiu à discussão entre cristãos do 
Ocidente e do Oriente sobre a data da 
celebração da Páscoa. 

 

“São Sotero”   

(166 – 175) 

 
Nascido na Campânia, velou cuidadosa-

mente pela observância rigorosa da liturgia. 
A sua preocupação com a fé cristã parecia 
não ter fim; assim sendo, combateu diver-
sas heresias. 

 

“Santo Eleutério”   

(175 – 189) 

 
Nascido, provavelmente, em Nicópolis 

(Grécia), Santo Eleutério demonstrou ter 
pulso firme na governação dos assuntos da 
Igreja. Aliás, o final do século II foi um 
período de paz para a Igreja. 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

Controla o tom da tua voz.  
Já reparaste como é desagradável 

quando alguém se dirige a ti em tom 
áspero?  

Pois então “faz aos outros o que gostas 
que os outros te façam a ti”. 

Mesmo quando repreendes, fa-lo com 
voz calma e educada, exactamente como 
gostarias de ser repreendido por qualquer 
falha. 

E lembra-te que, no geral, somos 
odiados ou amados, de acordo com o tom 
de voz que empregamos (utilizamos). 
____________________________________________ 

Quadra 
 

Eu não sei porque razão 
Certos homens, a meu ver, 
Quanto mais pequenos são 
Maiores querem parecer. 
                                            (António Aleixo) 

(Também serve para as mulheres) 

H u m o r 
 

O comandante, achando que os seus 
subordinados não estavam a respeitar a sua 
liderança, resolveu colocar a seguinte placa 
na porta do seu gabinete, logo que chegou 
pela manhã: 

– «Aqui quem manda sou eu!». 
Ao voltar de uma reunião, encontrou o 

seguinte bilhete junto à placa: 
– «Sua esposa ligou e disse para o 

senhor levar a placa dela de volta para 
casa». 
____________________________________________ 

Quarta-Feira de Cinzas 
10 de Fevereiro de 2016 

(início da Quaresma) 

___________________ 
ESCALA DE LEITORES: 

 
CARVALHOSA 

1.ª Leitura Jacinta Carneiro 
2.ª Leitura Luís Gomes 
Oraç. Fiéis Filomena Mendes 

 
EIRÍZ 

1.ª Leitura Omisso na escala 
2.ª Leitura Omisso na escala 
Oraç. Fiéis Omisso na escala 

 
FIGUEIRÓ 

1.ª Leitura Omisso na escala 
2.ª Leitura Omisso na escala 
Oraç. Fiéis Omisso na escala 

 
SANFINS 

1.ª Leitura Pedro Sousa 
2.ª Leitura Glória Neto 
Oraç. Fiéis Justina Carneiro 

A Fechar  A  única  coisa  que  nos               

                           separa da morte é o tempo 

I Dom. da Quaresma 
 

O tempo da Quaresma pretende, 
sobretudo através da recordação do 
Baptismo e pela Penitência, preparar os 
fieis para a celebração do mistério pascal. 
São quarenta dias de oração mais intensa e 
de penitência. Ouviremos com mais 
frequência a Palavra de Deus. 

Que cheguemos todos à alegria da 
Páscoa com «maior compreensão do 
mistério de Cristo e a nossa vida seja um 
digno testemunho»  
____________________________________________ 

Introdução 
 

A tentação, é uma oportunidade, mais 
que um perigo! 

Da análise dos textos bíblicos emerge 
um dado curioso: os ímpios nunca são 
tentados por Deus; a tentação é um 
privilégio reservado aos justos. Ben Sirá 
recomenda ao discípulo: «Meu filho, se 
entrares para o serviço de Deus, prepara a 
tua alma para a provação. Aceita tudo o que 
te acontecer, e tem paciência nas vicissitu-
des da tua humilhação, porque no fogo se 
prova o ouro, e os eleitos de Deus, no 
caminho da humilhação» (Sir 2,1.4-5).  

As desgraças e os fracassos põem à 
prova a fidelidade ao Senhor, mas também 
a fortuna e o sucesso podem constituir uma 
insídia (armadilha) para a fé. 

A tentação oferece a oportunidade de 
dar um salto em frente, de melhorar, de se 
purificar, de consolidar as escolhas de fé. 
Comporta também o risco do erro: «O 
fascínio do mal obscurece o bem –  afirma o 
autor do Livro da Sabedoria –  e a vertigem 
da paixão perverte uma mente sem 
maldade» (Sb 4, 12). Todavia, a tentação 
não é uma provocação ao mal, mas um 
estímulo ao crescimento, uma passagem 
obrigatória para atingir a maturidade. 

Paulo garante: «Deus é fiel e não 
permitirá que sejais tentados acima das 
vossas forças, mas, com a tentação, vos 
dará os meios de saír dela  e a  força para a  

 

 
 

 

 

suportar» (I Cor 10, 13) 
O autor da carta aos Hebreus recorda 

ainda outra verdade consoladora: Jesus 
experimentou as nossas próprias tentações, 
e, por este motivo, «não temos um sumo 
sacerdote que não possa compadecer-se 
das nossas fraquezas» e «é precisamente 
porque Ele mesmo sofreu e foi posto à 
prova, que Ele pode socorrer os que são 
postos à prova» (Hb 4, 15; 2, 18). 

Não é pecado a tentação; pecado é 
cairmos nela.  
       – Senhor, não te pedimos que nos 
poupes nas dificuldades e nas tentações, 
mas de sairmos delas amadurecidos. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Dt 26, 4-10) 
 

Monição:  
 

A oferta das primícias dos frutos da terra, de que 
nos fala o livro do Deuteronómio, tem sentido de 
gratidão e de amor a Deus, que fez sair da escravidão 
do Egipto o povo de Israel, «com mão poderosa e 
braço estendido». 
 

Leitura: 
 

Leitura do Livro do Deuteronómio 
 

Moisés falou ao povo, dizendo: 4»O sacerdote 
receberá da tua mão as primícias dos frutos da terra e 
colocá-las-á diante do altar do Senhor teu Deus. 5E 
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. 6Mas os egípcios maltrataram-nos, 
oprimiram-nos e sujeitaram-nos a dura escravidão. 
7Então 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, 8espalhando um grande terror e realizando 
sinais e prodígios. 9Conduziu-nos a este lugar e deu-       
-nos esta terra, uma terra onde corre leite e mel. 10E 
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». 

 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leotores: 
 

Leitor: é necessário teres a noção de que o 
texto contém uma profissão de fé do povo de 
Deus.  Terás  a  preocupação de a  comunicar  e,  

portanto, tens que dar uma intensidade expressi- 
va ao texto.  

Atenção a estas palavras que deves 
exercitar itar: primícias / colocá-las-á / prostrarás 
/ (e outras). 

 
Comentário: 

 
A nossa leitura é tirada da parte final do 

chamado «Código Deuteronómico» (Dt 12 - 
26) e contém a oração ritual a recitar no 
momento da oferta ao Santuário dos 
primeiros frutos da terra, as primícias. Esta 
oração contém o que Gerhard von Rad 
classificou de «Credo histórico», isto é um 
resumo do núcleo da fé de Israel, que é 
fundamentalmente uma confissão de fé nas 
intervenções salvadoras de Yahwéh na 
história deste povo, centradas na libertação 
da escravidão do Egipto e na instalação em 
Canaã, a terra prometida. Podem ver-se 
outras profissões de fé semelhantes em: Dt 
6, 20-24; Jos 24, 1-13; Ne 9, 6-37; Jr 32, 17-
25; Salm 136 (135). 

V.5 – «Um arameu errante». Trata-se 
de Jacob, que personifica a era dos 
patriarcas, assim chamado quer pelo facto 
de a migração de Abraão estar ligada com 
as movimentações de tribos de arameus na 
zona do Médio Oriente, mas também em 
razão de ter muitas relações de parentesco 
com a Mesopotâmia, onde vivia o seu tio 
Labão, o arameu (Gn 28,1-5), e onde 
passou longos anos em Aran com as suas 
mulheres (Gn 29 - 30). Jacob, bem como 
Isaac e Abraão, levou uma vida semi-           
-nómada, acabando por se estabelecer no 
Egipto «com uma família pouco numerosa», 
isto é, um grupo de 70 pessoas (Gn 46, 26-
27; Ex 1, 1-5).  

V.9-10 – «Deu-nos esta terra… E 
agora…». O gesto de oferecer as primícias 
tem esse sentido de gratidão de quem quer 
corresponder a tanto amor de Deus com a 
oferta simbólica, os primeiros frutos da terra. 
Por outro lado, era uma confissão de fé em 
Jahwéh, o único que concede a fertilidade, e 
ao mesmo tempo uma forma de abjurar 
(renegar) os sedutores cultos idolátricos da 
fertilidade, tão característicos de Canaã, da 
deusa Astarté. A oração também põe em 
evidência  o  forte contraste  entre  o  pobre  
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arameu errante, sem leira nem beira, e o 
agricultor a desfrutar livremente duma terra 
ideal – onde corre leite e mel – dada por 
Deus. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

Sl 90 (91), 1-2.10-15 (R. cf. 15b) 
 

Monição:  
 

Este Salmo que vamos meditar está todo ele 
impregnado de gratidão a Deus por todas as graças 
recebidas e o reconhecimento das suas misericórdias.  

 

 
Refrão:  

 

Estai comigo, Senhor,  
no meio da adversidade. 
 
Tu que habitas soba 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 os 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. 

____________________________________________ 

2ª  Leitura  (Rm 10, 8-13) 

 

 
Monição:  

 
São Paulo mostra-nos que a salvação divina é 

uma realidade acessível a todos, sem distinção de raça 
ou de nação: todo aquele que invocar o nome do 
Senhor será salvo 

 

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Romanos 

 
Irmãos: 8Que 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. 9Se confessares com 
a tua boca que Jesus é o Senhor e se acreditares no 
teu coração que Deus O ressuscitou dos mortos, serás 
salvo. 10Pois com o coração se acredita para obter a 
justiça e com a boca se professa a fé para alcançar a 
salvação. 11Na verdade, a Escritura diz: «Todo aquele 
que acreditar no Senhor não será confundido». 12Não 
há diferença entre judeu e grego: todos têm o mesmo 
Senhor, rico para com todos os que O invocam. 
13Portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor 
será salvo. 

 
Palavra do Senhor. 

 
 
 
 
 

Recomendação aos Leitores: 

 
Na frase “Esta é a palavra da fé que nós 

pregamos.” presta atenção à palavra 
“pregamos” (do verbo pregar, anunciar) que 
deves pronunciar “prégámos” e não “pregamos” 
(do verbo pregar pregos na madeira). 

Evita deixar cair o tom da voz, no ponto final 
e, especialmente, nos dois pontos.  

Atenção às frases “Se confessares com a 
tua boca...” e “Pois com o coração se acredita...”, 
porque na primeira, a respiração faz-se na 
palavra “mortos” e na segunda, a respiração faz-      
-se em “salvação”. 

Lê devagar. Não estás autorizado a correr.  
 

Comentário: 

 
A citação do Deuteronómio com que 

começa o trecho da leitura, refere-se à 
proximidade da revelação da salvação de 
Deus (Dt 30, 12-14), ao dizer que não é 
preciso cruzar os mares nem subir às 
alturas para a encontrar: para Israel ela 
estava encerrada na Thoráh; para os 
cristãos ela está patente na pregação 
apostólica da Igreja, e só nos resta aderir a 
ela interiormente e professá-la externa-
mente. Mas S. Paulo vai mais longe, pois 
pretende mostrar que a salvação divina é 
uma realidade acessível a todos, sem 
distinção de raça ou nação, apenas se exige 
«crer» (e cita Is 28, 16) «e invocar o nome 
do Senhor» (cita Joel 3, 5), o Senhor, que é 
Jesus.  

V.9 «Se confessares… que Jesus é o 
Senhor», isto é, que Jesus é Deus. Senhor 
– Kyrios – é a tradução dos LXX para o 
nome divino de Yahwéh; daí que aplicar 
este nome a Jesus é fazer uma profissão de 
fé na sua divindade. Note-se como, para ser 
salvo, se exige uma fé que não se reduz a 
uma mera confiança – fé fiducial – na obra 
salvadora de Jesus, pois implica crer 
naquilo que Ele é objectivamente: Ele salva 
pelo facto de que é Deus que vem, feito 
homem, para nos salvar. Doutra forma, a fé 
seria vazia, por carecer de um fundamento 
real sólido: que significado teria então aderir 
a Cristo sem ter a certeza daquilo que Ele é 
na realidade? Seria cair num fideísmo 
idealista e subjectivista, numa fé que não 
iria para além dum vago e instável 
sentimento religioso. S. Paulo fala de «crer 
com o coração» (v. 10), usando a palavra 
«coração» no sentido semítico, próprio da 
citação bíblica anterior (v. 8): é a 
interioridade do ser humano, a sua mente 
(inteligência e vontade). 
____________________________________________ 
 

Deus pôs o prazer tão perto da 
dor que muitas vezes choramos de 
alegria. 
 

 Aclamação ao Evangelho 

(Mt 4, 4b) 

 
Monição:  
 

Aclamemos o Senhor Jesus, vitorioso sobre as 
tentações. 

 

Refrão:    Glória a Vós, Jesus Cristo,  
                  Sabedoria do Pai 
 

Ou:     Aleluia! Aleluia! 

 
Nem só de pão vive o homem, 
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 

____________________________________________ 

Evangelho  (Lc 4, 1-13) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas 
 

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. 
 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

Uma consideração superficial desta 
narrativa poderia levar o leitor a cair numa 
de duas tentações de pólos opostos: ou a 
de ficar na literalidade do relato, que parece 
descrever umas tentações de gula, de 
ambição do poder, de vaidade e presunção, 
ou então a de não querer ver nada para 
além da teologia do evangelista. Quem 
olhar para o relato imbuído do preconceito 
de que não existe o diabo, nem a tentação 
diabólica, não terá mais remédio do que 
refugiar-se na fácil solução da negação do 
seu valor histórico, apelando para a teologia 
do evangelista, para o simbolismo e 
significado teológico destas tentações. Por 
outro lado, quem se aferrar a uma 
mentalidade fundamentalista para salvar a 
todo o custo o sentido histórico literal de 
cada pormenor da narrativa, partindo de que  
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esta é uma crónica jornalística, adoptará 
uma posição redutora da riqueza teológica 
do texto e virá a cair em interpretações 
pueris e até incoerentes, como, por ex., a de 
imaginar Jesus a ser transportado pelo 
diabo para um ponto donde pudesse ver 
todos os reinos da terra (v. 4), como para o 
pináculo do Templo, onde «o colocou», 
segundo reza o texto (v. 9).  

É indiscutível que Jesus foi sujeito à 
tentação (cf.Hbr 4, 15). Na Escritura a 
palavra «tentação» tem dois sentidos, tanto 
em grego, como em hebraico – 
peirasmós/massá – a saber, o de «sedu-
ção» para praticar o mal, e o de «provação» 
que põe à prova a virtude e a fidelidade da 
criatura a Deus. Aqui, Jesus aparece 
claramente a ser tentado pelo demónio; 
muitas vezes, especialmente na hora da sua 
Paixão, é sujeito à prova (Lc 22, 28. 40-46; 
23, 35.37.49, etc.). Não obsta à realidade da 
tentação – a que Jesus não foi poupado – o 
significado simbólico dos elementos da 
narrativa, como o número «40» (tempo 
prolongado: cf. 1 Re 19, 8; Ex 16, 35; 24, 
18; 34, 28…) e o «deserto» (lugar de 
solidão, abandono e perigo e também de 
encontro com Deus). Alguém escreveu que 
este relato recapitula toda a oposição, 
exterior e interior, que Jesus teve de 
enfrentar para cumprir a sua missão de 
acordo com a vontade do Pai. 

Neste caso concreto, convém saber que 
as tentações de Jesus aqui descritas não 
são de modo algum uma tentação 
ocasional, nem sequer um ataque mais 
violento; foram um duelo mortal e decisivo 
entre dois inimigos irredutíveis. Assim, estas 
tentações não vão dirigidas a fazer cair 
Jesus em meras faltas pessoais (gula, 
avareza, vaidade); mas são mesmo um 
ataque frontal, com o fito de fazer gorar toda 
a obra de Jesus. São Lucas apresenta-nos 
o diabo a querer tirar a limpo até que ponto 
Jesus era o «Filho de Deus» (v. 3 e 10), 
segundo lhe constaria da teofania do Jordão 
(Lc 3, 23). Por outro lado, o maligno 
aparece a tentar Jesus precisamente no 
núcleo da sua missão messiânica, para 
tentar desviá-lo do plano divino para os 
seus planos diabólicos, de modo a que esta 
missão acabasse por vir a ser desvirtuada. 
Tentemos agora ver o alcance destas 
tentações:  

V.3-4 – Na primeira tentação, Jesus 
aparece tentado a enveredar pelo caminho 
da satisfação das esperanças materialistas 
do povo, que esperava um messias que lhe 
trouxesse bem-estar, riqueza, prosperidade, 
fertilidade, pão e prazer.  

V.5-6 – Na segunda tentação, Jesus é 
tentado a mover-se na linha das esperanças 

populares  num  messias  político, vitorioso, 

de derrota do demónio e a vitória definitiva 
do Senhor, que nos mereceu a graça de 
também podermos sair vitoriosos das 
nossas tentações. São João Crisóstomo 
comenta: «uma vez que o Senhor tudo fazia 
e sofria para o nosso ensinamento, também 
quis ser conduzido ao deserto e ali travar 
combate contra o diabo, a fim de que os 
baptizados, se, depois do Baptismo vierem 
a sofrer as piores tentações, não se 
perturbem com isso, como se se tratasse 
duma coisa que não era de esperar. Não, 
não há que se perturbar com isso, mas sim 
permanecer firmes e suportá-lo generosa-
mente como a coisa mais natural do 
mundo» (Homilia sobre S. Mateus, 13). 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 –  Pelo Papa Francisco e pelos bispos a ele unidos, 

para que a Palavra que é viva e eficaz, 
os sustente, os encoraje e lhes dê força, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Por todos aqueles que são tentados pelo poder, 

pelo dinheiro, pela violência e pela maldade, 
para que lhes saibam resistir com fortaleza, 
oremos, irmãos. 

 
3 –  Pelos emigrantes e estrangeiros maltratados 

e pelos que vivem errantes e sem pátria, 
para que o Senhor os defenda dos perigos, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Por todos os homens e mulheres que crêem 
       em Deus 

e pelos que O procuram de todo o coração, 
para que só a Ele sirvam e a Ele se entreguem, 
oremos, irmão. 

 
5 –  Pelos cristãos e pelos vários movimentos  

da nossa Paróquia, 
para que se deixem conduzir pelo Espírito, 
na oração, no perdão mútuo, no amor aos pobres, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Antigo Testamento 

33. Exílio:  castigo justo pela 
infidelidade do povo. (...continuação) 

 

Entretanto, depois de décadas de 
esperança alimentada no exílio, a Babilónia 
é invadida pelos Persas, cujo rei era Ciro. O 
estilo de domínio dos Persas era diferente 
do que até aí tinham praticado os outros 
povos. Não deportavam nem escravizavam, 
mas mantinham cada povo sob o seu 
domínio no seu próprio país, permitindo o 
culto religioso às divindades de cada um, 
colocando governantes nacionais, e não 
fazendo qualquer espécie de pressão 
forçada desde que o reino dominado pagas- 

 
 

  
 

dominador dos opressores romanos e 
senhor do mundo inteiro; trata-se da 
tentação que Jesus sentiu de se desviar do 
plano do Pai, a instauração do Reino de 
Deus, para se dedicar à instauração dum 
reino temporal, um plano aparentemente 
mais eficaz e bem mais sedutor.  

V.9-12 – Na terceira tentação, com 
aquele «atira-te daqui abaixo», é feito a 
Jesus um apelo diabólico a ir atrás da 
expectativa judaica, que pensava que o 
messias desceria espectacularmente do 
céu, à vista de todo o povo. Mas Jesus 
renuncia decididamente à fácil tentação de 
ser um messias milagreiro e espectacular, e 
diz não à proposta de uma actuação com 
base no triunfo pessoal, no mero êxito 
humano.  

Não devemos estranhar que São Lucas 
inverta a ordem de São Mateus para as 
duas últimas tentações, o que em nada 
diminui o valor do relato. A fonte pode ser a 
mesma, mas parece que Lucas coloca a 
última tentação em Jerusalém devido ao 
alto valor simbólico que quer dar à Cidade 
Santa e ao Templo no seu Evangelho. 
Ninguém foi testemunha das tentações de 
Jesus, pois se trata de coisas que se 
passaram apenas no seu espírito; mas 
também é compreensível que Jesus abrisse 
o seu coração aos discípulos, quando lhes 
falava da natureza do Reino de Deus e lhes 
explicava em particular as parábolas (Mc 4, 
34) O que é certo é que, para além das 
hipóteses que possam formular os críticos, 
ninguém poderá provar que estamos em 
face de meras criações teológico-narrativas 
dos evangelistas.  

O alcance teológico desta narrativa nos 
três Sinópticos (em Marcos há apenas uma 
brevíssima alusão: 1, 12-13) é grande. Com 
efeito, as grandes personagens bíblicas 
foram «tentadas» e também o povo de 
Israel, no seu conjunto, especialmente 
durante a sua peregrinação pelo deserto, a 
caminho da terra prometida. Ora, em Jesus 
cumpre-se tudo o que estava em toda a 
Escritura (Lc 24, 44); por outro lado, a vida 
de Jesus torna-se também um modelo para 
os cristãos e para toda a Igreja, que virá a 
ser tentada pelos poderes diabólicos, que 
nunca deixarão de pôr à prova a sua 
fidelidade e de os seduzir para o mal; os 
caminhos da Igreja não podem ser nunca os 
da glória terrena e do êxito fácil, mas os da 
humildade e do sacrifício, os árduos e 
escondidos caminhos da santidade. 

V.13 – «O diabo... retirou-se… até 

certo tempo». É uma observação exclusiva 
de Lucas, e foi no momento da Paixão de 
Jesus (sem podermos excluir outros) 
quando em força avançou o diabo, o poder 
das trevas (Lc 22, 53). E também foi a gran- 
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