
Ca
te

qu
es

e 
N

º 
10

. A
ni

ve
rs

ár
io

 2
5 

do
 JA

R



Ca
te

qu
es

e 
N

º 
10

. A
ni

ve
rs

ár
io

 2
5 

do
 JA

R
Pag. 2

JOVENS JAR PROFETAS DO REINO
CATEQUESE 10

Justiça: “A vitória é dada pelo Senhor” (Prov. 21,31)
“Muitas vezes quem não faz nada comete injustiça,

não apenas aquele que faz algo”
Marco Aurelio. Meditações.

ORAÇÃO INICIAL

Senhor, da justiça e da misericórdia, 
que elas sejam sempre o suporte 
para a minha prática diária. 
Que saiba dar a cada um o que merece, 
que jamais brotem de meus atos a injustiça, 

Senhor, ajude cada um a viver com dignidade. 
Que a justiça cure as feridas de nossas deficiências. 
Que o encontro pessoal, comunitário e social, 
acreditam na justiça social, que inclui a todos. 

Senhor, que a tua justiça nos torne justos, 
praticantes da lei e da verdade. 
Que eles nos ajudem a buscar a felicidade, 
para ser justo com você e misericordioso com os outros.

(Nicolás Vigo).

ILUMINAÇÃO BÍBLICA (Provérbios 21,21-31)

Quem procura a justiça e o amor encontrará vida, justiça e honra. O sábio escala a 
cidade dos fortes e destrói a fortaleza em que eles confiam. Aquele que guarda sua boca 
e sua língua guarda sua alma de problemas. Os insolentes e arrogantes são chamados de 
“arrogantes”; ele age sobre o excesso de sua insolência. O desejo do preguiçoso o leva à 
morte, porque suas mãos se recusam a trabalhar. O dia todo o vilão ganancioso fica; mas 
os justos dão sem nunca recusar. O sacrifício dos ímpios é abominável, especialmente se 
for oferecido com más intenções. A falsa testemunha perecerá, o homem que ouve poderá 
falar para sempre. O mau é ousado, o justo fortalece o seu caminho. Não há sabedoria, 
nem prudência, nem conselho diante de Deus. O cavalo está preparado para o dia do 
combate, mas a vitória pertence a Deus.
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ILUMINAÇÃO AGOSTINIANA (Cf. Cidade de Deus XIX)

“Um mundo que anseia, que deseja, que geme por tudo que é Deus, que é Luz, que é 
Ordem, que é Amor, que é Justiça e que é Paz.”

ILUMINAÇÃO DE ENSINO

Então há aqui outra forma de fazer justiça que a Bíblia nos apresenta como um caminho 
mestre a seguir. É um procedimento que evita recorrer ao tribunal e prevê que a vítima 
vá diretamente ao agressor para o convidar à conversão, ajudando-o a perceber que 
está a agir mal, apelando para a sua consciência. Desse modo, finalmente arrependido e 
reconhecendo seu próprio erro, ele pode se abrir para o perdão que a parte ofendida está 
lhe oferecendo. E isso é lindo: persuasão; isso é errado, isso é assim ... O coração se abre 
para o perdão que é oferecido. É assim que se resolvem os contrastes nas famílias, nas 
relações entre cônjuges ou entre pais e filhos, onde o ofendido ama o agressor e deseja 
salvar a relação que o une ao outro. Não corte esse relacionamento, essa ligação.

Verdade, este é um caminho difícil. Requer que todo aquele que sofreu o mal esteja pronto 
para perdoar e desejar a salvação e o bem de quem o ofendeu. Mas só assim pode triunfar 
a justiça, porque, se o culpado reconhece o mal feito e deixa de o fazer, é aí que o mal já 
não existe, e quem foi injusto torna-se justo, porque é perdoado e ajudado a encontrar o 
caminho do Boa. E aqui está precisamente o perdão, a misericórdia. É assim que Deus age 
em relação a nós, pecadores. O Senhor oferece-nos continuamente o seu perdão e ajuda-
nos a acolhê-lo e a tomar consciência do nosso mal para nos libertarmos. Porque Deus não 
quer nossa condenação, mas nossa salvação. Deus não quer a condenação de ninguém, de 
ninguém! “ (Catequese do Papa Francisco de 3 de fevereiro de 2016 sobre justiça).

DESENVOLVIMENTO DO TEMA

O termo justiça é uma palavra que nos parece familiar. E parece ótimo para nós. Vem do 
latim: “justus”; isto é, «ius», que significa direito; daí derivam as palavras que usamos 
diariamente: justo, justo, justificar. Podemos dizer que é apenas o homem que concede aos 
outros o que eles devem fazer: o seu direito. 

Todos nós temos direitos. Cada pessoa deve ser tratada como tal, porque tem dignidade e 
os seus direitos, nascidos com ela, são inalteráveis e invioláveis. Além disso, quando ele 
nasce, ele tem tudo. Deus, junto com sua dignidade, também lhe deu muitos presentes; Por 
isso, é justo que desenvolvam todas as suas capacidades e potencialidades. Repito que é 
justo. E seria injusto se não o fizesse. Em outras palavras, justiça tem a ver consigo mesmo 
e com os outros.



Ca
te

qu
es

e 
N

º 
10

. A
ni

ve
rs

ár
io

 2
5 

do
 JA

R
Pag. 4

A justiça é exercida na vida social e comunitária 

Não podemos viver sozinhos. Somos seres relacionais, sociais e comunitários; portanto, 
um agostiniano recoleto deve saber viver em comunidade. Você deve desenvolver seu ser 
comunitário, ajustando seu comportamento aos valores da comunidade em que vive. 
E se olharmos como a justiça aparece no livro dos Provérbios, perceberemos que o ser 
humano para ser plenamente feliz (para alcançar a vida, a justiça e a honra) deve primeiro 
buscar a justiça e o amor. 

O texto diz assim: “Quem vai atrás da justiça e do amor encontrará vida, justiça e honra”. 
São eles que nos darão uma vida plena, feliz e reconciliada. 
Da mesma forma, vejamos alguns detalhes: o justo se opõe à fofoca, arrogante, insolente, 
preguiçoso e arrogante. Por quê? Por uma razão simples: pule isso e, em vez disso, 
incorpore sabedoria. Ela está ligada à prudência e ao bom senso. 

Portanto, podemos dizer que o sábio não é problemático ou complicado. Ao contrário, 
é aberto, generoso: “o justo dá sem nunca recusar”. E algo muito importante: ele recebe 
justiça de Deus e a pratica com o próximo em sua vida diária. Portanto, as lutas que são 
feitas com justiça e amor são de Deus. E ele finalmente dará vitória aos justos.

Justiça exige perdão 

O Papa Francisco diz que para exercer a boa justiça é necessário, em primeiro lugar, pedir 
perdão e perdoar: “Mas só assim pode triunfar a justiça, porque se o culpado reconhecer 
o mal feito e deixar de o fazer”. O que isto significa? Que, se pedirmos perdão de forma 
rotineira, monótona ou falaciosa, esse perdão que nos concedemos não funciona. Além 
do mais: é injusto. Não devemos esquecer que o arrependimento sincero e consistente é 
necessário para compensar e receber um justo perdão; do contrário, se pularmos o sincero 
“mea culpa”, estaremos cometendo uma injustiça ainda maior. Nossa culpa cresce e os 
danos aumentam. 

Por isso, é necessário que a justiça permeie as nossas ações quotidianas, de modo que, 
acompanhada da misericórdia e do direito, nos dê a chave para uma vida segura, em paz e 
reconciliada conosco e com os outros. Só então provaremos o amor. 

Justiça e Compaixão por William Blake 

É algo sagrado de se ver? 
em uma terra rica e fértil 
crianças reduzidas à miséria 
alimentado por mãos frias e ignóbeis?

Esse choro trêmulo é uma música? 
Pode ser uma canção de alegria? 
E tantas crianças pobres? 
Esta é uma terra de miséria!
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E o sol nunca brilha 
e seus campos são terrenos baldios não cultivados, 
e seus caminhos estão cheios de espinhos: 
Um inverno eterno reina aqui! 

Porque onde o sol brilha 
e onde a chuva cai, 
as crianças não podem ter fome, 
nem pode a miséria desanimar nossas mentes. 

Blake denuncia em sua poesia a injustiça que sofre a sociedade, pois, como já dissemos, 
nas linhas anteriores, a justiça tem a ver com a sociedade: a justiça ou a injustiça se 
torna social. Ela contém unidade e solidariedade. Atitudes injustas violam a justiça e têm 
consequências para os outros. Vemos nas falas que escreve Blake, a injustiça praticada 
mutila a vida das crianças. Eles são vítimas injustas sem merecê-los.

Além disso, a justiça ilumina a solidariedade e a equidade. Uma pessoa justa será generosa, 
apaixonada pela verdade e amante dos outros. Será justo no trato com os outros, igual para 
todos e promotor da justiça em todas as suas relações interpessoais.

Portanto, podemos concluir, nas palavras de Santo Agostinho. “Onde não há caridade, não 
pode haver justiça.” Porque, como já comentamos, no livro dos Provérbios: “Quem busca 
a justiça e o amor encontrará a vida, a justiça e a honra”. 

QUESTÕES PARA TRABALHAR EM GRUPO

1. O que você entende por justiça? 
2. Como o livro de Provérbios explica os benefícios de quem busca justiça e amor? 
3. Por que a justiça precisa de perdão? 
4. De acordo com Blake, por que a injustiça tem consequências?

AÇÃO SOCIAL ESPECÍFICA

Faça um encontro em que se discuta a justiça, colocando casos práticos que ajudem a 
aplicá-la na vida pessoal e social da comunidade. 

Identifique grupos desfavorecidos que são vítimas de injustiças no mundo. E faça algum 
trabalho social com eles.
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ORAÇÃO FINAL 

De uma bela virgem 
o sol está com ciúme, 
porque ele viu em seus braços 
outro grande sol.

Quando do oriente 
o sol dourado saiu, 
e outro sol congelado 
parecia tão quente, 
removido da testa 
a bela coroa, 
e ao pé da estrela 
seu fogo adorado, 
porque ele viu em seus braços 
outro grande sol.

Linda Maria, 
diz o sol derrotado, 
de você nasceu 
o sol que poderia 
dê o dia ao mundo 
você quis. 
Isso ele disse humilhado 
para Maria o sol, 
porque ele viu em seus braços 
outro grande sol. 

(Lope de Vega)

TESTEMUNHO DE UM JOVEM JAR

JAR significa para mim uma família, 
em todos os sentidos da palavra. 
Família que é capaz de mudar 
sua vida. É sobre um parentesco 
diferente, que o ajuda a crescer como 
pessoa e a fortalecer sua fé.

A JAR não só me ajudou a ser melhor 
em tudo. Neste espaço aprendi a ver 
o mundo de forma diferente. Você 
não é mais o mesmo, pois conhece 
este movimento. Posso dizer com 
segurança que minha vida é diferente.
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Na comunidade, fortalece-se a fé e provoca-se o crescimento humano e o desenvolvimento 
das capacidades, inclinamo-nos para o bem, o valioso, o positivo; o que te faz amar os 
outros. A vida em comunidade é um enriquecimento que nos torna pessoas melhores e 
bons cristãos, no estilo de santo Agostinho. 

Christian Edquén (JAR de Chota)


