
 

Antífona de Entrada  
Quando meu servo chamar, hei de atendê-lo, 
estarei com ele na tribulação. Hei de livrá-lo 
e  glorificá-lo  e  lhe  darei  longos  dias  (Sl 
90,15s). 
 

Oração do dia 

Concedei-nos, ó Deus onipotente, que, ao lon-
go desta Quaresma, possamos progredir no 
conhecimento de Jesus Cristo e corresponder 
a seu amor por uma vida santa. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo. 
 

Primeira Leitura 

Deuteronômio 26,4-10 
Leitura do livro do Deuteronômio – Assim 
Moisés falou ao povo: 4“O sacerdote receberá 

de tuas mãos a cesta e a colocará diante do 
altar do Senhor teu Deus. 5Dirás, então, na 
presença do Senhor teu Deus: ‘Meu pai era 
um arameu errante, que desceu ao Egito com 
um punhado de gente e ali viveu como es-
trangeiro. Ali se tornou um povo grande, for-
te e numeroso. 6Os egípcios nos maltrataram 
e oprimiram, impondo-nos uma dura escrav-
idão. 7Clamamos então ao Senhor, o Deus de 
nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e 
viu a nossa opressão, a nossa miséria e a nos-
sa angústia. 8E o Senhor nos tirou do Egito 
com mão poderosa e braço estendido, no meio 
de grande pavor, com sinais e prodígios. 9E 
conduziu-nos a este lugar e nos deu esta ter-
ra, onde corre leite e mel. 10Por isso, agora 
trago os primeiros frutos da terra que tu me 
deste, Senhor’. Depois de colocados os frutos 
diante do Senhor teu Deus, tu te inclinarás 
em adoração diante dele”. – Palavra do Sen-
hor. 
 

Salmo Responsorial 

90(91) 

R. Em minhas dores, ó Senhor,  
     permanecei junto de mim! 
 

1. Quem habita ao abrigo do Altíssimo / e 
vive à sombra do Senhor onipotente, / diz 
ao Senhor: “Sois meu refúgio e proteção, / 
sois o meu Deus, no qual confio inteiramen-
te”. – R. 

2. Nenhum mal há de chegar perto de ti, / 
nem a desgraça baterá à tua porta; / pois o 
Senhor deu uma ordem a seus anjos / para 
em todos os caminhos te guardarem. – R. 

3. Haverão de te levar em suas mãos, / para o 
teu pé não se ferir nalguma pedra. / Pas-
sarás por sobre cobras e serpentes, / pisarás 
sobre leões e outras feras. – R. 

4. “Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo / e 
protegê-lo, pois meu nome ele conhece. / Ao 
invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, / e a 
seu lado eu estarei em suas dores.” – R. 

1º Domingo da Quaresma  

Guiados pelo Espírito, reunimo-nos para juntos 
invocar o nome do Senhor, que é generoso co-
nosco, ouve nossa voz e nos socorre em nossas 
aflições. Com a Palavra e a Eucaristia, ele fortale-
ce nossa fé para enfrentarmos as tentações que 
surgem em nossa vida. Fiéis a Deus e confiantes 
em sua proteção, caminhemos rumo à Páscoa de 
Jesus. 
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Segunda Leitura 

Romanos 10,8-13 
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos – 
Irmãos, 8o que diz a Escritura? “A palavra 
está perto de ti, em tua boca e em teu co-
ração.” Essa palavra é a palavra da fé, que 
nós pregamos. 9Se, pois, com tua boca confes-
sares Jesus como Senhor e, no teu coração, 
creres que Deus o ressuscitou dos mortos, 
serás salvo. 10É crendo no coração que se al-
cança a justiça e é confessando a fé com a bo-
ca que se consegue a salvação. 11Pois a Escri-
tura diz: “Todo aquele que nele crer não fi-
cará confundido”. 12Portanto, não importa a 
diferença entre judeu e grego; todos têm o 
mesmo Senhor, que é generoso para com to-
dos os que o invocam. 13De fato, todo aquele 
que invocar o nome do Senhor será salvo. – 
Palavra do Senhor. 
 

Aclamação ao Evangelho  

R. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, Pa-
lavra de Deus. 

O homem não vive somente de pão, / mas de 
toda palavra da boca de Deus (Mt 4,4). – R. 
 

Evangelho 

Lucas 4,1-13 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Lucas – Naquele tempo, 1Jesus, che-
io do Espírito Santo, voltou do Jordão e, no 
deserto, ele era guiado pelo Espírito. 2Ali foi 
tentado pelo diabo durante quarenta dias. 
Não comeu nada naqueles dias e, depois dis-
so, sentiu fome. 3O diabo disse então a Jesus: 
“Se és Filho de Deus, manda que esta pedra 
se  mude  em  pão”.  4Jesus  respondeu:  “A 
Escritura diz: ‘Não só de pão vive o homem'”. 
5O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-
lhe, por um instante, todos os reinos do mun-
do 6e lhe disse: “Eu te darei todo esse poder e 
toda a sua glória, porque tudo isso foi entre-
gue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. 
7Portanto, se te prostrares diante de mim em 
adoração, tudo isso será teu”. 8Jesus respon-
deu: “A Escritura diz: ‘Adorarás o Senhor teu 
Deus e só a ele servirás'”. 9Depois o diabo 
levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a 
parte mais alta do templo e lhe disse: “Se és 
Filho  de  Deus,  atira-te  daqui  abaixo! 
10Porque a Escritura diz: ‘Deus ordenará aos 
seus anjos a teu respeito, que te guardem 
com  cuidado!’  11E  mais  ainda:  ‘Eles  te 
levarão nas mãos, para que não tropeces em 
alguma pedra'”. 12Jesus, porém, respondeu: 
“A Escritura diz: ‘Não tentarás o Senhor teu 
Deus'”. 13Terminada toda tentação, o diabo 

afastou-se de Jesus, para retornar no tempo 
oportuno. – Palavra da salvação. 
 

ORAÇÃO DOS FIÉIS  

P: Bendigamos o nosso Redentor que na sua 
bondade nos concede este tempo de salvação; 
e supliquemos:   
 
R. Criai em nós, Senhor, um espírito novo!   
 

1. Cristo, nossa vida, que pelo batismo nos 
sepultastes sacramentalmente convosco na 
morte para que também convosco ressusci-
temos, ajudai-nos hoje a ser fiéis à vida 
nova que recebemos. R.   

2. Senhor Jesus, que passastes pelo mundo 
fazendo o bem, tornai-nos solícitos pelo bem 
comum de toda a humanidade. R.   

3. Ensinai-nos a trabalhar generosamente na 
construção da cidade terrena, e ao mesmo 
tempo buscar a cidade celeste. R.   

4. Médico dos corpos e das almas, curai as 
feridas do nosso coração, para progredirmos 
sempre no caminho da santidade. R.   

(Outras preces da comunidade) 

PR: Atendei, ó Pai, as preces que vos apresenta-
mos, por Cristo, nosso Senhor. 

AS: Amém. 

 

Sobre as Oferendas 

Fazei, ó Deus, que o nosso coração correspon-
da a estas oferendas com as quais iniciamos 
nossa caminhada para a Páscoa. Por Cristo, 
nosso Senhor. 
 

Antífona da Comunhão 

Não só de pão vive o homem, mas de toda pa-
lavra que sai da boca de Deus. (Mt 4, 4) 
 

Depois da Comunhão 

Ó Deus, que nos alimentastes com este pão 
que nutre a fé, incentiva a esperança e forta-
lece a caridade, dai-nos desejar o Cristo, pão 
vivo e verdadeiro, e viver de toda palavra que 
sai de vossa boca. Por Cristo, nosso Senhor. 



As tentações a que Jesus foi submetido, 
revelam as tentações ou outros perigos 
enfrentados por todos os seres humanos. 
Por outro lado, a resposta de Jesus a essas 
tentações,  nos mostra uma maneira de 
evitar esses perigos. 

Acho que toda pessoa experimentou mui-
tas vezes a satisfação, alegria ou até mes-
mo uma sensação de felicidade ao obter 
algo desejado. Muitas pessoas, com base 
nessa experiência, se convencem de que 
serão felizes se puderem sempre ter o que 
querem. Também por experiência, as pes-
soas sabem que ter muita riqueza ou po-
der grande, permite ao homem realizar 
seus desejos. Portanto, tentam ganhar ri-
queza ou poder. 

Se eles são incapazes de fazê-lo com reti-
dão, eles o fazem de maneira perversa, 
isto é, simplesmente fazendo o mal, explo-
rando  ou  machucando  outras  pessoas. 
Nesse sentido, mesmo contra sua inten-
ção, eles adoram Satanás e estão cada vez 
mais abertos às suas ações, e assim se fe-
cham para outras pessoas e para o próprio 
Deus. 

Algumas pessoas, para conseguir o que 
querem, até tentam usar ou manipular 
Deus. As pessoas podem orar muito, jeju-
ar, fazer oferendas, jurar várias coisas a 
Deus e ate intimidar Ele. Estas pessoas 
podem parecer ser muito piedosas. No en-
tanto, se fizerem vários praticas religiosas 
com o único propósito de obter a ajuda de 
Deus para a realização de seu próprio de-
sejo, tudo isso apenas os afastará de Deus. 
Quando não obtêm o que esperam, eles 
podem  sentir-se  decepcionados,  perder 
completamente a fé e cortar todo o relacio-
namento com Deus. 

A afirmação de Jesus de que o homem 
vive não só de pão, significa que apesar do 
fato que precisamos de vários meios mate-
riais para viver, eles não são capazes de 
satisfazer todos os nossos desejos e não 
são capazes de nos dar felicidade. O ho-
mem foi criado à imagem e semelhança de 
Deus para viver no amor. Portanto, nada 
além do amor, pode satisfazer os desejos 
do coração humano. 

Quando Satanás ofereceu a Jesus para 
obter poder e riqueza ao adorá-lo, isto é, 
de maneira perversa, Jesus o lembrou da 
verdade de que o homem deve adorar ape-
nas a Deus,  e  deve fazê-lo  servindo a 
Deus, ou seja, seguindo Sua Vontade. 

Um homem que tenta satisfazer seus 
desejos adorando Satanás, isto é, fazendo 
o mal, como explorar ou prejudicar outras 
pessoas, mata sua capacidade de viver no 
amor. Portanto, mesmo que conseguisse 
obter enormes riquezas ou poder, certa-
mente não seria feliz, e talvez até se con-
denasse à vida eterna sem amor, em com-
pleta solidão, com plena consciência de 
sua própria responsabilidade por esse es-
tado. 

Dado que Deus criou o homem para ele 
se unir a Deus por meio do amor e com-
partilhar a alegria e a felicidade de Deus 
por toda a eternidade, podemos ter certeza 
de que Deus só quer que cresçamos no 
amor, através de viver em amor. Portanto, 
servir a Deus, ou fazer Sua vontade, signi-
fica simplesmente viver em amor. 

Deus não só quer que vivamos em amor, 
mas em Jesus Cristo que se fez homem, 
para nos dar um exemplo desta vida e tor-
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nar possível que vivamos assim. Portan-
to, podemos dizer que seguir Jesus, ou 
seja, viver segundo os ensinamentos de 
Jesus e o exemplo de sua vida, é o modo 
mais perfeito de servir a Deus e viver em 
amor. 

Uma vida baseada no amor é completa-
mente diferente da vida das pessoas que 
se esforçam para ser felizes realizando 
seus desejos.  Um homem que vive no 
amor não machuca outras pessoas para 
satisfazer seus desejos, mas usa todas as 
suas habilidades para fazer o bem a ou-
tras pessoas. Para fazer o bem a outras 
pessoas, ele está pronto para usar seu 
tempo, sua força, seus recursos materiais, 
mas também ele está pronto para sacrifi-
car seu conforto, vários prazeres e até sua 
vida. 

Para as pessoas que vivem apenas com 
o propósito de enriquecer suas vidas, tor-
nando-as cada vez mais confortáveis, se-
guras e estáveis, uma pessoa que vive 

como Jesus pode parecer alguém ingênuo, 
ou mesmo estúpido. Essas pessoas podem 
zombar desse homem, ou até desprezá-lo 
completamente.  Mas  Jesus  Cristo  nos 
mostrou que esse é o único modo de vida 
que leva ao amor-perfeito, bem como à 
felicidade perfeita. Portanto, podemos ter 
certeza que este é o modo de vida mais 
sensato e sábio. 

 

Vamos rezar para que, servindo a Deus 
cada vez mais fielmente nós cresçamos no 
amor. Rezemos também para que, seguin-
do o exemplo de Jesus, criemos uma co-
munidade em que as relações entre as 
pessoas  não sejam baseadas  na força, 
mas no amor, e que assim mostremos aos 
outros o verdadeiro caminho para a vida 
plena e felicidade perfeita. 

 

Homilia Dominical 

https://padrepauloricardo.org/episodios/conselhos-para-viver-bem-a-quaresma

