
JESUS VENCEDOR DE SATANÁS 

D.5.6 Jesus e as tentações do demónio 

§538 Os Evangelhos falam de um tempo de solidão de Jesus no deserto, 
imediatamente após seu Baptismo por João: "Levado pelo Espírito" ao deserto, 
Jesus ali fica quarenta dias sem comer, vive com os animais selvagens e os 
anjos o servem. No final dessa permanência, Satanás o tenta por trê s 
vezes procurando questionar sua atitude filial para  com Deus.  Jesus 
rechaça esses ataques que recapitulam as tentações de Adão no Paraíso e de 
Israel no deserto, e o Diabo afasta-se dele "até o tempo oportuno" (Lc 4,13). 

§539 Os evangelistas assinalam o sentido salvífico desse acontecimento 
misterioso. Jesus é o novo Adão, que ficou fiel onde o primeiro sucumbiu à 
tentação. Jesus cumpre à perfeição a vocação de Israel: contrariamente aos 
que provocai outrora a Deus durante quarenta anos no deserto, Cristo se 
revela como o Servo de Deus totalmente obediente à vontade divina. Nisso 
Jesus é vencedor do Diabo: ele "amarrou o homem forte" para retomar-lhe a 
presa. A vitória de Jesus sobre o tentador no deserto antecipa a vitória da 
Paixão, obediência suprema de seu amor filial ao Pai. 

§540 A tentação de Jesus manifesta a maneira que o Filho de Deus tem de ser 
Messias o oposto da que lhe propõe Satanás e que os homens desejam 
atribuir-lhe. E por isso que Cristão venceu o Tentador por nós: "Pois não temos 
um sumo sacerdote incapaz de compadecer-se de nossas fraquezas, pois Ele 
mesmo foi provado em tudo como nós, com excepção do pecado" (Hb 4,15). A 
Igreja se une a cada ano, mediante os quarenta dias da Grande Quaresma, ao 
mistério de Jesus no deserto. 

§566 A tentação no deserto mostra Jesus, Messias humilde que triunfa sobre 
Satanás por sua total adesão ao desígnio de salvação querido pelo Pai. 

§2119 A acção de tentar a Deus consiste em pôr â prova, em palavras ou em 
actos, sua bondade e sua omnipotência. Foi assim que Satanás quis conseguir 
que Jesus se atirasse do alto do templo e obrigasse Deus, desse modo, a agir. 
Jesus opõe-lhe a Palavra de Deus: "Não tentarás o Senhor teu Deus" (Dt 6,16). 
O desafio contido em tal "tentação de Deus" falta com o respeito e a confiança 
que devemos a nosso Criador e Senhor. Inclui sempre uma dúvida a respeito 
de seu amor, sua providência e seu poder. 

D.5.8 Libertação do demónio 

§2850 O último pedido ao nosso Pai aparece também na oração de Jesus: 
"Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do Maligno" (Jo 
17,15). Diz respeito a cada um de nós pessoalmente, mas somos sempre "nós" 
que rezamos em comunhão com toda a Igreja e pela libertação de toda a 
família humana. A Oração do Senhor não cessa de abrir-nos para as 
dimensões da economia da salvação. Nossa interdependência no drama do 
pecado e da morte se transforma em solidariedade no Corpo de Cristo, na 
"comunhão dos santos". 



§2853 A vitória sobre o "príncipe deste mundo" foi alcançada, de unia vez por 
todas, na Hora em que Jesus se entregou livremente à morte para nos dar sua 
vida. É o julgamento deste mundo, e o príncipe deste mundo é "lançado fora", 
"Ele põe-se a perseguir a Mulher", mas não tem poder sobre ela: a nova Eva, 
"cheia de graça" por obra do Espírito Santo, é preservada do pecado e da 
corrupção da morte (Imaculada Conceição e Assunção da Santíssima Mãe de 
Deus, Maria, sempre virgem). "Enfurecido por causa da Mulher, o Dragão foi 
então guerrear contra o resto de seus descendentes" (Ap 12,17). Por isso o 
Espírito e a Igreja rezam: "Vem, Senhor Jesus" (Ap 22,17.20), porque a sua 
Vinda nos livrará do Maligno. 

§2854 Ao pedir que nos livre do Maligno, pedimos igualmente que sejamos 
libertados de todos os males, presentes, passados e futuros, dos quais ele é 
autor ou instigador. Neste último pedido, a Igreja traz toda a miséria do mundo 
diante do Pai. Com a libertação dos males que oprimem a humanidade, ela 
implora o dom precioso da paz e a graça de esperar perseverantemente o 
retorno de Cristo. Rezando dessa forma, ela antecipa, na humildade da fé, a 
recapitulação de todos e de tudo naquele que "detém as chaves da Morte e do 
Hades" (Ap 1,18), "o Todo-Poderoso, Aquele que é, Aquele que era Aquele que 
vem" (Ap 1,8): 

Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados por 
vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os 
perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo 
Salvador.  

 


