
Qualquer aventura começa com um momento de 
inspiração e com um desejo de fazer alguma coisa 
que nos leve longe, para lá dos nossos medos. Procu-
ra um lugar calmo e começa esta aventura por esta 
pequena oração de Santo Inácio de Loyola:

Tomai, Senhor, e recebei 

Toda a minha liberdade, 

A minha memória, o meu entendimento

E toda a minha vontade.

Tudo o que tenho e tudo o que possuo

Vós mo destes, a Vós Senhor, o restituo.

Tudo é Vosso, 

disponde de tudo segundo a Vossa inteira Vontade.

Dai-me o Vosso Amor e a Vossa Graça,

E isso me basta.

1 INSPIRA-TE!
Tens aqui o Evangelho deste Domingo. Ele é que te vai indicar a rota! 
Lê com atenção, sublinha, faz perguntas ao texto e procura nele mesmo as respostas e quando achares 
que podes avançar, dá o salto!

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 con�ados 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 Diabo 

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. 

Lc 4, 1-13

2 ESTUDA A ROTA!

Depois de termos arrancado com o 1º Desa�o para a Quarta-Feira de Cinzas, aqui �ca o 2º Desa�o, para o I Domingo da 
Quaresma! Podes realizar o desa�o todo no mesmo dia, ou ir avançando e aprofundando ao longo da semana! Seja 
como for, faz a tua mochila e vem daí!



Passadas as outras etapas, é tempo de avançar, de dar passos! Aqui �cam algumas 
indicações para dares o salto na direcção certa!

O Papa Bento XVI, diz-nos que este acontecimento das tentações de Jesus “É uma desci-
da aos perigos que ameaçam o homem, porque só assim o homem caído pode ser 
levantado”. Jesus passa pelas mesmas tentações que nós passamos, para, como Bom 
Pastor, encontrar a ovelha perdida e trazê-la aos ombros de volta a casa. E que tentações 
são essas?
 
A 1ª tentação é a do alimento, do bastar-se a si mesmo, do ser auto-su�ciente, do contar 
só com as suas capacidades e esforços, a que Jesus responde a�rmando a dependência 
do Pai que tem um alimento mais importante: a Palavra. 

A 2ª tentação é a do poder, do sucesso, de dominar sobre o mundo e sobre os outros, do 
subir sempre mais alto nos pódios e nos rankings, e a isto Jesus responde a�rmando que 
só Deus está acima de tudo e de todos, só a Ele pertence esse lugar. 

E a 3ª tentação é a de provar quem é, de se submeter a uma experiência, de pôr Deus à 
prova, de pedir sinais, para ver se Deus está mesmo presente, e Jesus responde: Não 
tentarás a Deus. 

Há uma coisa que é comum às três tentações de Jesus: excluir Deus, fazer tudo por si 
mesmo, usar o seu próprio poder… O diabo é esperto! Ele tenta dar a volta a Jesus, ele 
até conhece a Escritura: tenta fazer parecer que a proposta é boa! O pecado vem sempre 
no melhor embrulho!

3 DÁ O SALTO!
Às vezes, até nos sentimos inspirados, até estudamos a rota e as etapas, 
até damos o salto inicial, mas temos di�culdade em ir com a aventura até 
ao �m! Isto de caminhar para a Páscoa, para Cristo, não é para meninos! 
E, por isso, vamos até ao �m, nas acções!

Vai à Missa! Se Deus não está excluído da tua vida… Se, como Jesus, dizes 
não às tentações que te convidam a excluí-lo e a valorizar outras priori-
dades, então a missa é a primeira prioridade deste dia! Ali vais encontrar o 
teu Senhor, o primeiro Amor da tua vida!

Entra a pés juntos! Depois de identi�cares as tuas principais tentações, 
entra a pés juntos, e pensa como é que podes responder com a tua vida 
para as contrariares,  como fez Jesus. Trata-se sempre de escolher! Quais são 
as escolhas e as renúncias que tu precisas de fazer agora? Escreve isso e faz 
o compromisso de o levares a sério!

Menos calorias! Embora as sextas-feiras da Quaresma não sejam dias de 
jejum, sugerimos que continues a usar esse item do teu 4Faith Gear, procu-
rando fazer refeições simples e económicas, sem coisas supér�uas, retiran-
do a carne ou outro alimento de que gostes, sempre com o objectivo de 
dominares a tua vontade e de dares de esmola o que poupares! Lembra-te, 
o jejum vem sempre ligado à esmola e à oração!

4 VAI ATÉ AO FIM!

Para conseguires viver melhor este Desafio, usa diariamente o novo item que juntamos ao teu 4Faith Gear: o 4Faith Workout - Resistência
O 3º desafio será lançado no dia 19 de Fevereiro!


