
 
 

 

Nem só de pão vive o 

homem 

Palavra alimento 
 

A tua palavra, Senhor Jesus,  

é o pão que me dá forças para escolher 

servir em vez de ser servido; 

para perdoar as ofensas  

em vez de guardar rancor. 

 

A tua Palavra, Senhor Jesus, 

é o alimento que me fortalece  

para inventar a amizade, 

para ser construtor de paz, 

para consolar os tristes.  

 

O Pão da tua Palavra, Senhor Jesus, 

é para mim necessário 

para aumentar a minha confiança 

em Deus nosso Pai, 

e para acreditar no imenso amor 

que ele oferece 

   a todos os seus filhos da terra!



Leitura: Rom 5, 12. 17 - 19 

Leitura da Epístola do apóstolo 

São Paulo aos Romanos

Irmãos: Sabeis que por um só homem entrou o pecado no mundo, e depois dele 

todos pecaram, e assim existia pecado e morte no mundo, até que veio Jesus 

Cristo. 

Se pelo pecado de um só homem sofreram muitos homens, com muito mais 

razão a Graça de Deus, com Jesus Cristo, veio para muitos homens. 

Se a morte reinou no mundo por causa do pecado de um só homem, com muito 

mais razão, aqueles que receberem a Graça e o dom da justiça, reinarão na vida 

por meio de um só, Jesus Cristo. 

Porque, assim como pelo pecado de um só, todas as pessoas foram condenadas, 

assim também pela obra da justiça de um só, virá o perdão para todos. 

De facto, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram 

pecadores; assim também, pela obediência de um só, muitos se tornarão bons. 

 

Evangelho: Mt 4, 1 - 11 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
Naquele tempo, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado 

pelo demónio. Fez jejum durante quarenta dias e quarenta noites e, por fim, teve 

fome. 

O tentador aproximou-se e disse-Lhe: 

- Se és Filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pães. 

Jesus respondeu-lhe: 

- Está escrito: ‘Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus’. 

Então o demónio levou-O ao pináculo do templo e disse-Lhe: 

- Se és Filho de Deus, lança-Te daqui abaixo, pois está escrito: ‘Deus mandará 

os seus Anjos para eles Te protegerem, e não deixarem que nada de mal Te 

aconteça’”. 

Jesus respondeu-lhe: 

- Também está escrito: ‘Não tentarás o Senhor teu Deus’. 

De novo o demónio O levou consigo a um monte muito alto, mostrou-Lhe todos 

os reinos do mundo e disse-Lhe: 

- Tudo isto te darei se, de joelhos, me adorares”. 

Respondeu-lhe Jesus: 

-  Vai-te, Satanás, porque está escrito: ‘Adorarás o Senhor teu Deus, e mais 

ninguém’. 

Então o demónio foi-se embora e logo os Anjos se aproximaram e serviram 

Jesus. 



- 

Ouviste hoje no Evangelho como Jesus foi para o deserto, onde esteve 40 dias 

sem comer, e foi tentado pelo demónio. Tu às vezes também tens a tentação de 

fazer coisas que não deves. Quando isso acontecer, pensas numa boa razão para 

não caires na tentação. 

Aqui em baixo, encontras uma das respostas que Jesus deu ao demónio, quando 

este o quis tentar. Usa o código para encontrar a mensagem 

 

 
HOJE OS XAVIERINHOS DÃO-TE A FOLHA DO ADVENTO: O SOL DA PÁSCOA, PARA O IRES 

ILUMINANDO AO LONGO DA QUARESMA, QUE É O TEMPO DE PREPARAÇÃO PARA A 
PÁSCOA, COM O TEU ESFORÇO PARA MELHORAR ALGUMAS COISAS EM QUE NÃO ÉS TÃO 

BOM. 

ESTA SEMANA, SUGERIMOS O PROPÓSITO DE VENCER A TENTAÇÃO. VISTE COMO JESUS 
FOI TENTADO PELO DEMÓNIO. NÓS TAMBÉM SOMOS TENTADOS TODOS OS DIAS, EM 

PEQUENAS COISAS: QUANDO NOS APETECE IR BRINCAR EM VEZ DE FAZER OS TRABALHOS 

DE CASA, OU QUANDO A MÃE PEDE AJUDA NALGUMA COISA QUE NÃO NOS APETECE 
FAZER, OU QUANDO HÁ UM COLEGA NA ESCOLA DE QUEM NÃO GOSTAMOS E QUEREMOS 

DEIXAR DE FORA DAS BRINCADEIRAS, OU QUANDO NOS APETECE ANDAR À GUERRA COM 

OS IRMÃOS, OU... TANTAS OUTRAS PEQUENAS COISAS. 

CADA DIA QUE CONSEGUIRES VENCER ESSAS PEQUENAS TENTAÇÕES, PINTAS A PARTE 

CORRESPONDENTE NO TEU SOL DA PÁSCOA. VAIS VER COMO O SOL VAI ESTAR BONITO 

QUANDO CHEGAR O DOMINGO DE PÁSCOA. 



 



 



 

 

 


