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Definição

 Justiça/Retidão é um conceito 

teológico importante do judaísmo e 

do cristianismo.

 É um atributo que implica que as 

ações de uma pessoa são 

justificadas, e pode ser interpretado 

como ela tendo sido "julgada” 

como uma pessoa que leva uma 

vida que agrada a Deus. (wikipedia)

 Significa também estar em 

completo acordo com o que é justo, 

honrado e piedoso.

 Justiça/Retidão é tudo aquilo que é 

reto, virtuoso, nobre, moralmente 

correto e ético.
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Justiça e Retidão

As almas de todos os homens são imortais, mas as 

almas dos justos são imortais e divinas.

Sócrates

Citação

Biblíca

Aquele que

segue a justiça e 

a bondade

achará a vida, a 

justiça e a honra.
(Proverbios 21:21)

Porque o Senhor é

justo; ele ama a 

justiça; os retos, 

pois, verão o seu

rosto. 

(Salmos 11:7)





+ A idéia de fome e sede fala de um íntimo e forte desejo que 

não saciado incomoda desesperadamente.

Não há palavras melhor do que a fome e a sede para expressar esse 

forte desejo de obter justiça e retidão que devemos sentir. Não 

existem necessidades mais prementes ou imperiosas que demandam 

ser satisfeitas como a sede e a fome.

Stephanie Miles
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Ao usar as imagens de fome 

e sede, Jesus nos explica o 

quão importante é a retidão 

e a justiça em nossas vidas.

Jesus estende a sua bênção para aqueles que desejam a 

retidão e justiça como uma prioridade urgente, profunda, 

em suas vidas, reconhecendo a sua importância vital.



+ Justiça e Retidão

 A justiça e a retidão são tão necessárias para nossa 

vida espiritual como o alimento e a água são a nossa 

vida física.

 Sem alimento e água, o corpo sofre e pode morrer. 

 Sem justiça e retidão, a alma se sente vazia e infeliz.

 Quando a sensação desconfortável da fome acontece, 

sabemos que temos de encontrar comida ou perecer. 

 Quando a alma desperta para um sentido de seus 

próprios desejos, e começa a ter fome e sede de 

justiça e retidão, que é o seu alimento adequado, ela 

não encontrará descanso nem paz até que seja saciada.



+ Bem-aventurados os que tem fome 

e sede de justiça, porque eles 

serão fartos.
 Recém-nascidos intrinsecamente sabem 

que a comida vai saciar sua fome. Eles 

não pensam duas vezes sobre a validade 

de suas necessidades físicas, nem 

negligenciam a sua necessidade de 

comer. Eles simplesmente choram por 

aquilo que sabem que é bom.

 O mesmo acontece com aqueles que buscam a 

evolução espiritual. Não deveria haver nenhuma 

dúvida da necessidade de alimento espiritual. 

Também não se pode negligenciar a necessidade de 

realização. De fato, Deus deseja que os que buscam 

as verdades espirituais chorem pedindo ajuda a Ele, 

como os bebês choram, assim permitindo a Deus, 

generosamente,  fornecer o que necessitem.



+ Bem-aventurados os que são perseguidos 

por causa da justiça, porque deles é o reino 

dos céus.

 A perseguição é uma forma 

sistemática de maus-tratos de um 

indivíduo ou grupo para com 

outro grupo.

 As formas mais conhecidas são a 

perseguição religiosa, a 

perseguição étnica e a 

perseguição política, embora haja, 

naturalmente, alguma 

sobreposição entre estes termos.

 Infligir sofrimento, perseguição, 

isolamento, prisão, dor, medo e 

exclusão. Wikipedia



+ Bem-aventurados os que são perseguidos 

por causa da justiça, porque deles é o reino 

dos céus.

 As quatro figuras de fundo 

representam o espírito de: 

Cinismo, Raiva, Desprezo, e 

Maledicência.

 Hoje em dia, a perseguição 
frequentemente vem em forma 
verbal, geralmente por meio de 
zombaria cruel e reprovação 
verbal.

 Na sociedade de hoje o ato de 
revelar que você está ligado a 
alguma forma religiosa ou 
espiritual pode trazer sorrisos e 
risos sarcásticos, comentários 
grosseiros e repugnantes, 
alienação e até mesmo 
retaliação.

Persecuted, ©JaniFreimann 2008



+ Bem-aventurados os que são perseguidos 

por causa da justiça, porque deles é o reino 

dos céus.

 Mas a coisa importante a fazer é 
seguir o conselho de Jesus e de 
persistir em fazer o bem e ser justo, 
pois só através desta persistência é 
que vamos alcançar a melhoria 
espiritual.

 Nunca devemos curvar-nos ao erro e 
devemos sempre viver de acordo 
com os valores morais e éticos que 
aprendemos com as leis humanas, 
lembrando, acima de tudo, aqueles 
que podemos aprender com as leis 
de Deus, demonstrando assim a nossa 
consciência constante de que 
vivemos na eternidade.

 Oponho-me à violência porque 
mesmo quando esta parece fazer 
o bem,  este bem é apenas 
temporário; o mal que ela faz é 
permanente.

Mahatma Gandhi
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A Pessoa Justa

Jesus representa a 

justiça, e os justos vão 

tentar seguir os passos 

de Jesus durante sua 

vida.

Para pessoas justas, 

todas as ações 

quotidianas, tudo o que 

eles pensam sobre, 

todas as decisões que 

eles fazem, tudo o que 

eles leem e olham, será 

feito da mesma forma 

que Jesus teria feito.
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A Pessoa Justa

 É interessante notar que esta bem-

aventurança não diz: "Bem-

aventurados os justos". Pelo contrário, 

diz "Bem-aventurados os que têm fome 

e sede de justiça porque eles serão 

saciados".

 Parece que está implícito nesta bem-

aventurança a compreensão de que 

estamos sendo desafiados a nos 

comprometer com um processo, uma 

jornada, procurando alcançar a justiça 

de Deus.
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A verdadeira religião encontra-se na vida real; 

vivendo com toda a alma, com toda bondade e 

justiça.
Albert Einstein

“Todo aquele que 
beber da água que 
eu dou nunca terá 

sede. Em verdade, a 
água que eu dou 
vem da fonte da 

água viva que  dá 
vida eterna.” (João 

4:14)

“Eu sou o 

pão da vida” 
(João 6:48)

Fonte da Vida Eterna



+Cuidado com o 
corpo e com o 
espírito



+ Corpo e Espírito

O corpo, pode ser considerado 
como um prisioneiro na carne. 
Para que este prisioneiro possa 
viver, mover-se e até mesmo 
conceber a ilusão de liberdade, 
o corpo deve ser forte, de boa 
disposição e vigoroso.

É o espírito que molda o seu 
envoltório (corpo), de acordo 
com suas novas necessidades. 
Ele o leva em direção à 
perfeição, o desenvolve e o 
completa à medida que 
experimenta a necessidade de 
manifestar novas qualidades.

A Gênese (Cap 11 § 11) – Allan Kardec



+ Cuidar do Corpo e do Espírito

 O Espiritismo nos ajuda a 
compreender a importância 
da relação entre corpo e alma, 
e nos diz que ambos são 
necessários um para o outro e 
devem ser cuidados.

 Devemos amar nossa alma, 
mas cuidar também de nosso 
corpo, o instrumento da alma.

 Ser negligente em relação as 
necessidades que a própria 
natureza nos indicada, 
significa sermos negligentes 
perante a lei de Deus.
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Frugalidade

Ser frugal é esforçar-se para viver dentro de suas 

possibilidades. Não desperdice seu dinheiro em diversão e 

brincando, e não desperdice os recursos que Deus lhe deu.

Frugalidade: não faça gastos, senão 

para fazer o bem a outros e a si 

mesmo; não desperdice nada.
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Temperança

A pessoa temperada evita os extremos. Não bebe ou come 

em excesso, ou participa de algo que não é saudável. 

Procura encontrar o meio termo. É auto-comedimento.



+ Cuidar do Corpo e do Espírito

 Aqueles que desejam possuir uma consciência clara, uma 
mentalidade forte e uma mente bem equilibrada precisam 
aprender a possuir frugalidade e temperança.

 É preciso evitar excessos no comer, o que perturba o corpo e 
a mente. Isto também é válido para o beber em excesso, o 
que implica a perda de toda a dignidade e sobrepujar todos 
os limites. A repetição frequente de qualquer um deles, 
inevitavelmente leva à doença e enfermidade.

 Precisamos conceder ao corpo aquilo que ele necessita para 
continuar a ser um servo útil, e nada mais; esta é a regra do 
sábio: Reduzir o consumo com suas necessidades físicas; 
subjugar os sentidos e dominar os apetites inferiores; 
eliminar o jugo das forças inferiores; preparar a 
emancipação do espírito. Ter poucas necessidades é 
também uma forma de riqueza.

Depois da Morte, Leon Denis 
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Somos os artesões de nossas vidas
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Equilíbrio é a chave da vida.
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