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BEM AVENTURADOS OS 

QUE SÃOPERSEGUIDOS –

Justiça



Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e 

perseguiram e, mentindo, disserem todo mal contra 

vós por minha causa.

Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso 

galardão nos céus; porque assim perseguiram aos 

profetas que foram antes de vós.



Definição de Perseguição - Em Mateus 5: 10, a frase raiz no grego, 

"que têm sido perseguidos" é dediōgmenoi que literalmente 

significa ”se pôr em fuga ou perseguir". A palavra "perseguir" 

significa ir em busca com intenções hostis, assim, ser perseguido é 

ser ridicularizado, denunciado, maltratado, ameaçado de morte, 

ou sofrer ferimentos. No Novo Testamento ela é usada no sentido 

de infligir dor e sofrimento a pessoas que têm crenças diferentes.



❖ Nobres sentimentos muitas vezes não são plenamente 

expressos no mundo de hoje; isto porque as pessoas 

temem ser má interpretadas ou má avaliadas, em 

relação aos valores sociais predominantes.

❖ Um sentimento nobre pode ser percebido como um 

sinal de fraqueza, em vez de força. Pode até ser 

olhado com desdém, acompanhado por uma 

expressão de desdém, às vezes pode até ser 

interpretado como um distúrbio mental ou de 

personalidade.



Esta é a razão pela qual aqueles 

que tentam levar uma vida nobre e 
justa sempre enfrentam críticas 
duras e perseguição.

Se eles seguirem crenças que os 

ensina a viver uma vida moral, as 
pessoas vão zombar deles, e até 
mesmo persegui-los.

Haverá momentos em que as 

pessoas vão ficar bravas com eles 
sem razão alguma.

Eles vão odiá -los por causa de seu 
amor e respeito por Deus.

Seguidores da verdade muito 

raramente conseguirão agradar as 
pessoas na Terra.

No entanto, é imperativo ter a 

coragem de romper com os valores 
dominantes da sociedade que 
promovem o pessimismo, a malícia e 
a agressividade entre os seres 
humanos.

Eu desaprovo 

o que você 

diz, mas 

defenderei 

até a morte o 

seu direito de 

dizê-lo.



Ouvistes que foi dito: Olho por olho, e 
dente por dente.

Eu, porém, vos digo que não resistais 

ao homem mau; mas a qualquer que 

te bater na face direita, oferece-lhe 

também a outra; Jesus (Mt. 5:38-42)



Vamos aprender a ser pacientes com eles, ❖

permitindo-lhes desabafar, e, ser solidários 

com suas dores é uma outra maneira de 

praticar a caridade.

❖ Quando alguém é agressivo e rude conosco, 

fazendo declarações a respeito de nosso 

caráter e fé, nossa primeira reação poderá ser 

a de se engajar em confronto, tomar uma 

atitude defensiva, e responder as acusações.

Muitas vezes podemos nos sentir impelidos a ❖

responder de volta as ofensas que recebemos 

com a vingança, mas a vingança é uma 

indicação segura do atraso daqueles que se 

entregam a ela. Por isso, devemos erradicar 

esse sentimento de nossos corações.

❖ Mas se pararmos por um minuto poderemos 

chegar à conclusão de que muitas vezes as 

pessoas se envolvem nestes ataques pessoais, 

porque de alguma forma elas estão se 

sentindo extremamente magoadas e 

expressam sua dor, atacando-nos.



”Sinto-me entristecido quando 

alguém é ofensivo comigo, mas eu 

iria, com certeza, sentir-me pior se 

eu fosse o agressor. É terrível ser 

ofensivo a alguém. "

Endearing Gems from Francisco Xavier

Escrito por Jussara Korngold e Marie Levinson, publicado pela SAB, Inc. 



Quando alguém levá-lo a irritabilidade, tome um copo de 

água, beba um pouco e conserve o resto na sua boca. 

Não engula ou cuspa fora. Enquanto a tentação de 

responder persistir, mantenha a água na boca.... Esta é a 
água da Paz ".

Conselho que o espírito Maria João de Deus deu a seu filho Francisco Cândido Xavier



Escritos de Benjamin Franklin:

A Parábola contra a perseguição

 1. E sucedeu que, depois destas coisas, que Abraão sentou-se na porta de sua tenda, sobre 
a descida do sol.

 2. E eis um homem, curvado pela idade, veio do caminho do deserto, apoiado em uma 
bengala.

 3. E Abraão levantou-se e encontrou-o, e disse-lhe, Venha cá, peço-te, e lava os teus pés, e 
passai aqui a noite, e ao acordar cedo amanhã, siga seu caminho.

 4. E o homem disse: Não, porque eu permanecerei sob esta árvore.

 5. Mas Abraão insistiu, então ele se virou, e entraram na tenda, e Abraham cozinhou pão 
ázimo, e eles comeram.

 6. E quando Abraão viu que o homem não louvou a Deus, disse-lhe: pois, não fazes tu a 
adoração do Deus Altíssimo, Criador do Céu e da Terra?

 7. E o homem respondeu, eu não adoro o Deus de que falas, nem invoco o seu nome, pois 
eu fiz a mim mesmo um Deus, que permanece sempre na minha casa, que me dá todas as 
Coisas.

 8. Abraão com zelo se irritou contra o homem, e se levantou, caindo sobre ele, e o tirou 
para fora a mercê do deserto.



 9. E a meia-noite Deus chamou a Abraão, dizendo: Abraão, onde está o 
Estranho?

 10. E Abraão respondeu e disse: Senhor, ele não queria adorar-te, e nem 
invocar o teu nome; por isso eu o expulsei de minha frente para o deserto.

 11. E Deus disse: Eu não o sustentei esses cento e noventa e oito anos, e o 
alimentei, e o vesti, apesar de sua rebelião contra mim, e não poderias tu, que é 
o um pecador, ter com ele uma noite?

 12. Respondeu Abraão: Não deixe a raiva de meu Senhor atirar cera quente 
contra o seu Servo. Eis que eu pequei, perdoa-me, peço-Te:

 13. E Abraão levantou-se e saiu para o deserto, e procurou diligentemente pelo 
o Homem, e encontrou-o, e voltou com ele para a sua tenda, e o tratou 
gentilmente, despedindo-se dele no dia seguinte com presentes.

 14. E Deus falou novamente a Abraão, dizendo: Por causa de teu pecado a tua 
descendência será afligida por quatrocentos anos numa terra estranha:

 15. Mas pelo teu arrependimento vou liberá-los, e eles virão com o Poder, e 
com alegria de coração, e com muita substância.

Escritos de Benjamin Franklin:

A Parábola contra a perseguição



Justiça. Não faça nada errado, 

tampouco omita fazer os 

benefícios que são o seu dever.

Este preceito é parte do conjunto das treze virtudes 

de Benjamin Franklin e convida-nos a abstermo-nos 

de ser a causa de injúrias à outros.



873• . O sentimento da justiça está na natureza, ou e ́

resultado de ide ́ias adquiridas?

Est• a ́ de tal modo na natureza, que vos revoltais a ̀ simples idéia de 
uma injustic ̧a. E ́ fora de dúvida que o progresso moral desenvolve 
esse sentimento, mas na ̃o o da ́. Deus o po ̂s no corac ̧a ̃o do 
homem. 

874• . Sendo a justic ̧a uma lei da Natureza, como se explica que os 
homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns 
justo o que a outros parece injusto?

•“E ́ porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, 
como sucede a ̀ maior parte dos outros sentimentos naturais, 
fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso.

875• . Como se pode definir a justiça?

A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais•



875 • a) — O que determina esses direitos?

Duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens •
formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas 
estabeleceram direitos mutáveis com o progresso.  Direitos 
antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam 
justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é de 
acordo com a justiça o direito que os homens prescrevem. 
Demais, este direito regula apenas algumas relações sociais, 
quando é certo que, na vida particular, ha ́ uma imensidade 
de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência.

876• . Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual 
a base da justiça, segundo a lei natural?

Disse o Cristo: Queira cada um para os outros o que quereria •
para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra 
da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver 
respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva 
proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate 
o homem de saber como quereria que com ele procedessem, 
em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria 
consciência não lhe podia Deus haver dado.



879. Qual seria o caráter do homem que 

praticasse a justiça em toda a sua pureza?
O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, 

porque praticaria também o amor do 

próximo e a caridade, sem os quais não há 

verdadeira justiça.



Aquele que não tem razão para me criticar não merece nenhuma 

resposta, e quem o tem, está dizendo a verdade, e somos impotentes 

para ir contra a verdade. 

Isto é o que Emmanuel tem me ensinado. Por esta razão, durante a 

minha vida inteira eu tentei escutar em silêncio as verdades e mentiras 

que foram ditas sobre mim.

Francisco Cândido Xavier


