
 

 

 

 

 

 

 

“Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo 

diabo. E, tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome;  E, 

chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas 

pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem 

só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de 

Deus.  Então o diabo transportou-o à Cidade Santa, e colocou-o sobre o 

pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui 

abaixo; porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-

te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra.  Disse-lhe 

Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor, teu Deus.  Novamente, o 

transportou o diabo a um monte muito alto; e mostrou-lhe todos os reinos do 

mundo e a glória deles.  E disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrado, me 

adorares.  Então, disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao 

Senhor, teu Deus, adorarás e só a ele servirás.  Então, o diabo deixou-o; e, eis 

que chegaram os anjos e o serviram.”  

Mt4, 1-11 

Como parte da familia ACI e à luz do Evangelho e da espiritualidade de 

Santa Rafaela Maria somos convidados, nesta semana, a continuar a 

crescer no espírito das primeiras Escravas, para que continuemos a 

fortalecer as nossas vidas no meio duma sociedade baseada na idolatria, 

no consumismo e no  poder em relação à criação. 

 

  

    

                                                                                                                       

21 de Fevereiro 2021 

PRIMEIRA SEMANA DA QUARESMA 

 

 

 

O dia 21 de fevereiro de 2021 é o “Primeiro 

Domingo da Quaresma”. Nesta data faz-se uma 

referência clara às tentações que Jesus sofreu no 

deserto.  

• Na relação com  Deus…… idolatria 

• Na relação com as pessoas … “Coisificação” 

• Na relação com a criação…. Destruição 

Estas palavras da Santa devem ficar profundamente gravadas no nosso coração: 

“trabalhar para que todos os homens O conheçam e O amem, para que todos os povos O adorem como 

Salvador e Senhor, e não sejam escravos de nenhuma criatura, para que todos os filhos do Senhor 

acolham a misericórdia que Ele lhes quer dar, a torrente de amor que eternamente brota do seu Coração” 

Continuar a crescer no espírito 

das primeras Escravas, para 

fortalecer a Família ACI. 



         Oremos com Santa Rafaela Maria                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com Carinho 

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Laverde, Silvestra Bardeskar, Vanessa 

Amarelle, Ir. Brigit Viji, Ir. Pilar Guzmán, Ir. Maria Vaz Pinto 
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Senhor Jesus, quero confiar em Ti, na força que me vem na oração, repara 

que o Diabo me tenta constantemente, como a Ti te tentou no deserto da 

Judeia, peço-te Senhor, que me dês a força do teu Espírito Santo para sair 

vitorioso de todas as tentações.  

Reconheço que  sou frágil:  o ter, o prazer e o poder são sempre muito 

atraentes. Sem Ti não consigo vencê-los, dá-me por favor, Senhor, a graça 

da Oração constante e a fortaleza para permanecer em Ti.  

Senhor, eu te bendigo porque a tua Palabra é viva e eficaz, te bendigo 

Senhor, porque Tu venceste o tentador em todos os momentos e em Ti 

sou vitorioso. Obrigado pelo amor que tens por nós.   

Obrigado, Senhor, porque me acompanhas no caminho, e o teu Espírito me 

conduz e fortalece, 

Obrigado porque me dás as palavras para me defender dos meus inimigos, 

Obrigado, Senhor, porque Tu me amas.  


