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«Nem só de pão vive o homem….. 

….mas de toda a palavra que sai da boca de Deus » 



I Domingo Tempo Quaresma- ANO C 

  

Nossa Senhora 

Conceição 

Gr.Bíblico 

Ambiente: 

Jesus depois de ser baptizado, confronta-Se  

com uma proposta de actuação messiânica  

que pretende subverter a proposta do Pai. 

Estamos, diante de uma página de catequese,  

cujo objectivo é ensinar-nos que Jesus, como 

nós, sentiu a mordedura das tentações. Ele  

também sentiu a tentação de prescindir de 

Deus e de seguir um caminho humano de  

êxitos, de aplausos, de poder e de riqueza; 

no entanto, Ele soube dizer não a todas essas  

propostas que o afastavam do plano do Pai. 

 Lucas sugere que Jesus recusou radicalmente um caminho de 

materialismo, de poder, de êxito fácil, pois o plano de Deus não 

passava pelo egoísmo, mas pela partilha. 

«Nem só de pão vive o homem…..» 

EVANGELHO – Lc 4,1-13 
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Nossa Senhora 

Conceição 

Gr.Bíblico 

Mensagem-1:  

«Nem só de pão vive o homem.» 

EVANGELHO – Lc 4,1-13 

A primeira “parábola” sugere 

que Jesus poderia ter optado por 

um caminho de facilidade e de 

riqueza, utilizando a sua divindade 

para resolver qualquer 

necessidade material… No 

entanto, Jesus sabia que “nem só 

de pão vive o homem” e que o 

caminho do Pai não passa pela 

acumulação egoísta de bens. A 

resposta de Jesus cita Dt 8,3, 

sugerindo que o seu alimento – a 

sua prioridade – é a Palavra do 

Pai. 

 

A segunda “parábola” sugere 

que Jesus poderia escolhido um 

caminho de poder, de domínio, de 

prepotência, ao jeito dos grandes 

da terra. No entanto, Jesus sabe 

que esses esquemas são 

diabólicos e que não entram nos 

planos do Pai; por isso, citando 

Dt 6,13, diz que só o Pai é o seu 

“absoluto” e que não se deve 

adorar mais nada: adorar o poder 

que corrompe e escraviza não tem 

nada a ver com o projecto de 

Deus. 
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Nossa Senhora 

Conceição 

Gr.Bíblico 

Mensagem-2:  

«Nem só de pão vive o homem» 

EVANGELHO – Lc 4,1-13 

A terceira “parábola” sugere 

que Jesus poderia ter construído 

um caminho de êxito fácil, 

mostrando o seu poder através de 

gestos espectaculares e sendo 

admirado e aclamado pelas 

multidões. Jesus responde a esta 

proposta citando Dt 6,16, que 

manda “não tentar” o Senhor 

Deus: aqui, “tentar” significa “não 

utilizar os dons de Deus ou a 

bondade de Deus com um fim 

egoísta e interesseiro”. 
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Nossa Senhora 

Conceição 

Gr.Bíblico 

Mensagem-3:  

«Nem só de pão vive o homem.» 

EVANGELHO – Lc 4,1-13 

De um lado, está a 

proposta do diabo: que 

Jesus realize o seu papel 

na história da salvação 

como um Messias 

triunfante, ao jeito dos 

homens. 

Apresentam-se, 

portanto,  

diante de Jesus,  

dois caminhos. 

Do outro, está a escolha 

de Jesus: um caminho 

de obediência ao Pai e 

de serviço aos homens, 

que elimina qualquer 

concepção do 

messianismo como 

poder. 
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Frente a frente estão, hoje, a lógica de 

Deus e a lógica dos homens.  

 

A catequese que o Evangelho nos 

apresenta neste primeiro Domingo da 

Quaresma ensina que Jesus pautou cada 

uma das suas escolhas pela lógica de 

Deus.  

 

E nós, cristãos, seguidores de Jesus?  

 

É essa a nossa lógica, também? 

 

  

Nossa Senhora 

Conceição 

Gr.Bíblico 

Reflexão: 

«Nem só de pão vive o homem.» 

EVANGELHO – Lc 4,1-13 
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