
As tentações no deserto 

Desde épocas remotas as expectativas messiânicas animavam Israel. Esperava-se, no 

entanto, o reinado político e próspero de um Messias que iria vencer e subjugar os 

povos pagãos. 

Era esta a concepção que tinham os discípulos de Jesus. O próprio Pedro, em Cesareia 

de Filipe, após tê-lo proclamado Messias, se escandalizou ao ouvir o Mestre falar de 

seus sofrimentos e sua morte; ao que Jesus replicou: “Retira-te de mim, Satanás, pois 

os teus pensamentos não são os de Deus, mas os dos homens!” (Mc 8, 23). 

O conceito que Pedro tinha do Messias era o mesmo que o demônio tentador sugeria, 

como mostra a cena das tentações no deserto. 

O relato evangélico das tentações é entremeado por citações do Deuteronômio, pois aí 

se delineia o tipo de projeto que Israel deveria realizar para ser o Povo de Deus. No 

entanto, Israel sucumbiu à tentação no deserto, mostrando-se um filho infiel e 

rebelde, incapaz de realizar o projeto de Deus. 

Jesus revive esta mesma situação, mas onde o filho Israel tornara-se infiel, o 

verdadeiro Filho age na fidelidade para realizar o projeto de Deus para o seu povo (Dt 

6-8). 

A cada tentação de Satanás, Jesus responde indicando o que é a verdadeira obediência 

e qual o tipo de seu messianismo. A resposta é sempre extraída de Dt 6-8, onde se 

define o projeto messiânico segundo a vontade de Deus. 

As duas primeiras tentações (vv 3 e 6) são solicitações para um messianismo 

imediatista, que dispensa a fé. 

A primeira é a tentação da abundância, da satisfação apenas material das necessidades 

do povo. Jesus responde citando o Dt 8, 3: “Não só de pão vive o homem, mas de toda 

palavra que sai da boca de Deus.” 

A segunda é a tentação do prestígio. O diabo sugere que Jesus exiba o seu poder, 

usando Deus a serviço de interesses humanos, procurando prodígios e milagres para a 

própria satisfação. Jesus cita, então Dt 6, 16: “Não tentarás ao Senhor teu Deus.” 

A última tentação é a da idolatria do poder. Sem fraquejar, Jesus contesta o tentador: 

“Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele darás 

culto” (Dt 6, 13). 

A função que o demônio desempenha no relato das tentações é a mesma que Jesus 

lhe atribui em todo o decorrer de sua missão: a de um antagonista, cujas manobras Ele 

tem que suplantar e vencer. Na história das tentações, este adversário procura impedir 



o golpe que Jesus lhe infligirá pelo cumprimento fiel do plano do Pai. Mas Jesus o 

vence, através de uma fidelidade radical à vontade do Pai. Recusando tornar-se um 

Messias do tipo terreno, prestigioso e dominador político, como sugeria o tentador, 

conseguiu mostrar qual o projeto messiânico que Deus quer implantar na história. 

Jesus quis experimentar as tentações que devemos enfrentar no deserto desta vida, 

para conferir-nos o poder de vencê-las. E transformou até mesmo a imagem do 

deserto. Considerado pelos israelitas do êxodo como lugar de horror e vasta solidão 

(cf. Dt 32, 10), o deserto ficou sendo, após Cristo, o lugar do encontro com Deus. Se o 

tentador aí aparecer, podemos contar com o exemplo e a graça de Cristo para superá-

lo. 

 


