
1º DOMINGO DA QUARESMA 
ANO B EVANGELHO

Mc 1,12-15

Naquele tempo, o Espírito impeliu Jesus para o deserto. Esteve no deserto 
quarenta dias sendo tentado pelo demônio e esteve com as feras. Os anjos o 
serviam. Depois que João foi preso, Jesus voltou para a Galileia, proclamando o 
Evangelho de Deus: “Completou-se o tempo, o Reino de Deus está próximo. Con-
vertei-vos e crede no Evangelho”.

Por que Jesus é levado pelo Espírito a lutar com o demônio? Para que nenhum 
de nós duvide que Jesus seja o vencedor do mal e que com ele também nós 
somos vencedores. 
Com a vinda de Jesus, o reino dos céus está perto de nós: Deus nos procurou 
para oferecer-nos sua amizade.
Ele nos procura e se oferece para que possamos nos converter, acolhendo sua 
oferta de amor incondicional do Pai.

  Deus está pe  Deus está perto

Senhor, que estás perto de mim,
que eu te veja ao meu lado,
que eu escute tua voz perto de mim,
que eu sinta a tua respiração
que dilata o meu coração.
Faze, Senhor,
que eu goze de tua presençaque eu goze de tua presença
e nela me sinta em segurança. Amém.

Do livro  Il Vangelo si fa strada de Roberta Vinerba, Paoline 2019
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  Deus está pe

COMPLETOU-SE


