Señor, que non caiamos na tentación
Señor: Ti invítasnos a parar, a tomar 40 días para
achegarnos a ti, reforzando a nosa amizade contigo.
Este ano intentaremos coñecerte, amarte e seguirte
mellor.
Regálasnos un ano máis o camiño da coresma para
converternos, volver a ti, deixar todo o que nos afasta
de ti e gozar co teu amor.
Imos crecer na oración persoal e comunitaria, coa túa
graza xaxuaremos de todo o que nos fai mal.
Absterémonos dos primeiros postos e de todo o que
non sexa dar tenrura, sorrisos e ilusión.
Neste primeiro domingo do noso camiño cara a Pascua,
axúdanos a vencer as tentacións que tantas veces nos
seducen e destrúen, o ter, o poder, o gañar; e que
elixamos o camiño do amor, do servizo.
Que durante estas 5 semanas miremos a Cruz, de onde
en Semana Santa nos virá o perdón, a salvación. E así,
sorteando as tentacións, abracemos o que é a Vida.
Señor, non nos deixes caer na tentación e líbranos
do mal.
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LECTURAS
 XÉNESE 2, 7-9; 3, 1-7: Creación e pecado dos
primeiros pais.
 SALMO 50: Misericordia, Señor, temos pecado.
 ROMANOS 5, 12. 17-19: Onde abundou o pecado,
sobreabundou a graza (forma breve)
 MATEU 4, 1-11: Xesús xaxuou corenta días e foi
tentado.
Narrador: Naquel tempo, Xesús foi levado ao deserto
polo Espírito para ser tentado polo diabro. E despois
de xaxuar corenta días coas súas corenta noites, ao
fin sentiu fame. O tentador achegóuselle e díxolle:
Tentador: -«Se es Fillo de Deus, di que estas pedras se
convertan en pans».
Narrador: Pero el contestoulle:
Xesús: -«Está escrito: “Non só de pan vive o home,
senón de toda palabra que sae da boca de Deus”».
Narrador: Entón o diabro levouno á cidade santa,
púxoo na atalaia do templo e díxolle:
Tentador: -«Se es Fillo de Deus, tírate abaixo, porque
está escrito: “Deu ordes aos seus anxos acerca de ti e
sosterante nas súas mans, para que o teu pé non
tropece coas pedras”».
Narrador: Xesús díxolle:
Xesús: -«Tamén está escrito: “Non tentarás o Señor,
teu Deus”».
Narrador: De novo levouno o diabro a un monte
altísimo e amosoulle os reinos do mundo e a súa
gloria, e díxolle:
Tentador: -«Todo isto heiche dar, se te prostras e me
adoras».
Narrador: Daquela díxolle Xesús:
Xesús: -«Vaite, Satán, porque está escrito: “Ao Señor,
teu Deus, adorarás e a el só darás culto”».
Narrador: Entón deixouno o diabro, e achegáronselle
os anxos e servíano.
Palabra do Señor.
(Narrador – Tentador -Xesús)

Na Coresma descobre a Xesús.
É HOME: ELIXE o seu CAMIÑO.
1. VER: As letras de “XESÚS”
- Comezamos dialogando sobre o que é a coresma. Un tempo importante de
preparación para celebrar a festa da Pascua, a Resurrección de Xesús. Son 40 días
esforzándonos en ser mellores, querendo máis a Xesús e aos demais. Camiñando
ao seu lado para ser cada día máis coma el.
- Este ano na coresma propónsenos unha fermosa dinámica con relación a Xesús:
coñecelo, amalo e seguilo máis fielmente. Cinco son os domingos de coresma e 5
as letras da palabra “Xesús”, cada domingo imos coñecer unha calidade súa.
- Fixádevos no debuxo do castelo. Dialogamos sobre que camiño elixir se queremos
conseguir o tesouro que hai no castelo. Imaxinémonos que no camiño nos
atopamos unha árbore caída que impide o paso, un río sen ponte, una zona rochosa
que agatuñar …
Seguiríamos o camiño difícil ou elixiriamos outro

fácil aínda que non leve a ningunha parte?

2. XULGAR: Xesús é HOME
-Comezamos a coresma. No evanxeo do 1º domingo cóntasenos que Xesús no
deserto foi tentado polo diabro: “que estas pedras se convertan en pan”, “os anxos
sosterante nas súas mans”, “dareiche este reino se me adoras”… Xesús contesta
“non tentarás o Señor”, “só a teu Deus adorarás”.

QUE NOS QUERE DICIR XESÚS?
- Xesús é HOME, e como calquera de nós é tentado polo mal.
- Xesús vai diante na coresma MARCÁNDONOS O CAMIÑO, pero non sempre son
camiños fáciles. Esixen esforzo, constancia. Levamos unha pequena voz interior que
nos guía para que non caiamos na tentación. Dialogamos sobre cales son as nosas
tentacións: deitarnos tarde, non querer ir ao cole, non atender na clase, comer só o
que nos gusta, meternos cos demais, ser caprichosos, non colaborar, perder o
tempo … Isto apártanos de Xesús e lévanos por camiños máis fáciles e divertidos
pero non nos levan a onde queremos ir.
- XESÚS DIXO “NON”. Tamén el tivo tentacións: facer milagres para que o aplaudan,
facerlle caso ao tentador para ser máis poderosos, ter todos os reinos e riquezas.
Xesús soubo dicir “NON”, amar a Deus e facer a súa vontade.

Que lle propón o diabro a Xesús e que lle contesta?Cando nos
sentimos nós tentados? Cal é a nosa resposta?

3. ACTUAR: ELIXE o seu CAMIÑO
- Se eliximos o seu camiño ao longo da coresma alcanzaremos un tesouro grande.
- Coida especialmente o que el viviu:
* ORACIÓN: a túa relación con Deus, ORA, escoita a Palabra, Eucaristía dominical, confesión.
* ESMOLA: a túa relación cos demais: COMPARTE as túas cousas e o teu tempo, dáte a ti
mesmo, ama, serve.
* XAXÚN: a túa relación contigo mesmo: XAXÚA de preguizas, rancores, vinganzas, xenio,
frases asasinas ou daniñas, soberbia, comodidade … Que vas facer? E como grupo?

