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1º Domingo da Quaresma - Ano C
Introdução
Estamos no primeiro domingo da Quaresma......
Hoje, a Palavra de Deus convida-nos
- a repensar a nossa vida
- e a tomarmos consciência de tantas "TENTAÇÕES" que
nos impedem de crescermos para Deus.
Introdução à 1ª leitura:
O povo de Israel (o povo de Deus), quando saiu do Egipto, ao
passar por algumas dificuldades foi tentado a adorar falsos
deuses. Mas Moisés convidou o povo a arrepender-se e, no fim,
todos fizeram as pazes com Deus.

Hoje, uma das tentações mais frequentes, na vida das
pessoas é colocar a sua vida e a sua segurança nas mãos
dos falsos deuses, isto é:
- no dinheiro,
- no poder
- e no êxito social...
Esta é uma tentação a que todo o cristão deve resistir.
……..
Na 2ª Leitura São Paulo fala-nos da tentação daquelas
pessoas que pensam que a Salvação é uma conquista nossa
e não um dom gratuito de Deus.
Pelo contrário, diz o apóstolo, precisamos de nos
converter e de acolher, no coração, a salvação que Deus
nos propõe, por intermédio de Jesus,

Introdução a 2ª leitura:
Por vezes, somos tentados a pensar que não precisamos de Deus
para nos salvarmos. São Paulo vai dizer-nos que a salvação nos
vem por Jesus. Precisamos sempre de Deus.

HOMILIA
A 1ª Leitura refere que o Povo de Deus sempre sofreu a
grande tentação da adorar falsos deuses, como acontecia,
nas religiões fáceis, dos povos vizinhos. Chama-se a isso
idolatria.
Por isso, antes de entrar na Terra Prometida, Moisés
convidou o Povo a renovar os compromissos da Aliança com
Deus e a oferecer-lhE os primeiros frutos das colheitas, logo
que chegassem à sua terra.
Era uma "profissão de fé" e um reconhecimento a Deus,
por ter livrado aquele povo, da escravidão do Egito e o ter
encaminhado, para a sua Terra Prometida.

O Evangelho apresenta-nos as Tentações de Jesus.
Jesus passou 40 dias no deserto, em oração e jejum,
preparando-se para a vida pública. E no final, foi tentado
pelo demónio.
Jesus resistiu, porque sempre recusou o caminho de
materialismo, do poder e do êxito fácil.
Na verdade, o seu plano de ação
- não passa pelo egoísmo, mas pela partilha;
- não passa pelo autoritarismo, mas pelo serviço;
- e também não passa por aquelas manifestações
espetaculares que dão nas vistas e que impressionam as
massas.
O caminho de Jesus é uma proposta de conversão e
mudança de vida, apresentada com simplicidade e amor.
São TRÊS AS TENTAÇÕES, que Jesus enfrentou:
A tentação do PÃO: O demónio diz: "Manda que esta
pedra se mude em pão..."
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- Jesus responde: "Não só de pão vive o homem..."
É verdade. As pessoas não vivem só de pão...
Hoje, há muitas pessoas tentadas a buscar apenas o pão
material... mas há outro pão, tão necessário como aquele
que se mete na boca... É aquele pão que nos sacia da fome
de Deus...
A tentação do PODER e da RIQUEZA: Diz o demónio "Eu te
darei todo esse poder e riqueza... se te ajoelhares diante de
mim..."
- Jesus responde: "Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele
servirás..."
* NÓS, muitas vezes, temos sede de domínio sobre os
outros e frequentemente somos tentados a ser "DONOS":
- Na família... ser dono do cônjuge...
- Na comunidade: ser dono de um movimento... de uma
pastoral...
- Na sociedade, como chefes de alguma coisa: com
atitudes arrogantes... "eu é que sei..."
- Nas entidades: com atitudes centralizadoras....
A tentação do MILAGRE: Diz o demónio "Deita-te daqui para
baixo... Deus dará ordem aos anjos, para que te guardem..."
- Jesus respondeu: "Não tentes o Senhor teu Deus...
Mas nós, ainda hoje, somos levados a tentar Deus
- com uma religião mais fácil... sem compromisso,
- com uma religião interesseira...
- exigindo que Deus faça a nossa vontade e não a d'Ele..
- querendo milagres... e mais milagres… mas nós
esquecemo-nos dos nossos deveres!…
O Evangelho diz: "Depois de tê-lo tentado de todos os
modos... o Diabo afastou-se dele até outra ocasião..."

Porquê? Porque Jesus resistiu a todas a tentações...
"Afasta-te de mim, satanás!.."
Mas, as tentações não acabaram... e elas continuam
ainda hoje, bem sedutoras... e bem encapotadas!
Geralmente, costumamos pintar o diabo com cara de mau,
com rabo e com chifres... mas eu acho que não está certo,
pois se assim fosse, ele espantaria as pessoas...
Na tentação, ele vem bem "bonitinho" e com propostas
bem atraentes...
É por isso, que as tentações vêm sempre disfarçadas de
nomes simpáticos e boas promessas:
- Vais ser rico,
- Vais ter mais poder
- Não ligues ao que dizem os outros,
- Vai antes, por este caminho,
- Isto não faz mal
As tentações são uma realidade, que o próprio Cristo
enfrentou e venceu...
Quais serão as nossas tentações mais frequentes?
- As do Ter?...
- As do Poder? ...
- As do Prazer? ...
- Ou as de uma religião sem compromisso?...
Deus tem um Plano sobre cada um de nós...
As tentações procuram desviar-nos d'Ele...
Aproveitemos este tempo de Quaresma, para vivermos
mais unidos a Ele…A Ele que é misericordioso como o Pai do
Céu.
Adaptado de
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