
 

Lc 18.1-8 



Jesus contou aos seus discípulos esta parábola, para mostrar-lhes 
que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. 
  
Ele disse: "Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus 
nem se importava com os homens. 
E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a 
ele, suplicando-lhe: 'Faze-me justiça contra o meu adversário'. 
 "Por algum tempo ele se recusou. Mas finalmente disse a si 
mesmo: 'Embora eu não tema a Deus  nem me importe com os 
homens, esta viúva está me aborrecendo; vou fazer-lhe justiça 
para que ela não venha mais me importunar' ". 
E o Senhor continuou: "Ouçam o que diz o juiz injusto.  
Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a 
ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? 
Eu digo a vocês: Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando 
o Filho do homem vier, será que vai encontrar fé sobre a  terra?" 
  



No final do capítulo 17, Jesus fala 
com os discípulos, sobre o Reino de 
Deus que já está no meio das 
pessoas. Porém, é preciso vigilância 
para que esse Reino aconteça em 
cada pessoa. 
 
Aí, Jesus conta a Parábola  
do Juiz iníquo que acabamos de ler.  
No tempo de Jesus, as viúvas, eram 
um grupo especial. Sempre  
expostas a abusos da Lei e do  
poder judiciário. Aqui no caso, a 
viúva insiste, não se cala, pois, 
aceitar as condições desse juiz, era 
entrar no jogo dele. Jogo egoísta,  
jogo da injustiça.  



Ela se humilhou  
muito  para pedir  
justiça contra os  
seus adversários. 
O problema dela  
não deveria ser  
pequeno para  
ela chegar  
a implorar. Porque  
uma mulher era 
Inferior. O homem 
é quem dominava 
tudo e tudo  
decidia. 
 



 

Esse juiz é duro. Acaba 
atendendo a viúva só  
porque ela insistiu muito  
e ele se cansou de suas  
reclamações. Foi egoísta,  
pois, só a atendeu para se  
livrar do aborrecimento  
que ela lhe causava. 
Não agiu com generosidade  
e fraternidade. 
 



 

A  estória que Jesus conta, 
tem como mensagem central 
a “Justiça de Deus”. Deus que 
é  o “Justo Juiz”. 
No Antigo Testamento, Deus 
sempre foi considerado 
JUSTO. Era o nome mais 
importante que os judeus 
davam a Deus. Muitos salmos 
falam disso; muitos fatos 
mostram isso.  
“Há um Deus que faz justiça 

na terra” (Sls 9; 58;94). 
Mas, Deus também é 
misericordioso e olha para os 
pobres com “com-paixão”.  



Porém , não basta, é preciso, de nossa parte,  a fé e a Esperança  
no Senhor. Ele quer a nossa parte. 

Assim deve ser a atitude da Igreja e de cada um de nós. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A nossa parte é o compromisso  de amor que  devo ter  
com os meus irmãos 



O que é “compaixão”? 

Compaixão é perceber o 
estado emocional do 
outro. É a preocupação 
que tenho em querer 
fazer alguma coisa para 
ajudar um necessitado. 
 
É ficar junto na hora da 
dor, que nem sempre é a 
presença física. 

Compaixão é a noção clara de que todos os seres têm exatamente 
o mesmo direito à felicidade. Essa compreensão é que nos  

traz a compaixão.(Dalai Lama) 



Qual é o benefício da compaixão?  
 

Ela nos traz força interior. Geralmente, temos um sentido que é 
"eu, eu, eu". E nossa mente centra tudo em nós mesmos. Então, 

todas as experiências negativas, mesmo pequenas,  
se tornam muito  

dolorosas, enormes.  
Mas quando pensamos  

nos outros, nossa mente  
se amplia e os nossos  
pequenos problemas  
se tornam realmente  
pequenos, e as coisas  

negativas não 
prejudicam  

nossa mente. 



Não há nada mais forte que a compaixão.  
Nem a sua própria dor pesa tão 

fortemente como a dor que sente por 
alguém que sofre. 

 
(Milan Kundera) 



O sentido que os Evangelhos nos dão é esse mesmo. Jesus nos conta a Parábola 
do Bom Samaritano que nada mais é que um forte exemplo de compaixão. 

Agir com-paixão. Uma pessoa apaixonada passa por cima de tudo para estar 
junto da pessoa amada e por ela é capaz de fazer qualquer coisa. 
Jesus agiu assim e age assim também conosco, nos dias de hoje. 



Esta Parábola do Juiz Iníquo, lembra uma outra, aquela do 
amigo importuno que bate à porta de seu amigo, pedindo pão 
para alguns visitantes que chegaram à noite. O amigo que já 

dormia acaba atendendo o importuno para  
que não mais o aborreça. . 

 
Essa insistência, como a da mulher com o juiz, é que Jesus 
ressalta. Devemos ser fiéis, persistir com nossos pedidos a 

Deus. A mulher não desespera, mas também, não desiste. Ela 
tem certeza de que vai conseguir. O que, de fato, acontece. 

Deus sabe a hora de nos atender. 
E quando não nos atende Ele também sabe que o que pedimos 

não é o melhor e devemos, então,  pedir forças, coragem, 
paciência para aguentar a vida e seus problemas. 



 

Oremos: 
Senhor, muita gente se levanta contra mim. 
Minha situação leva meus inimigos a dizer: 
- Não há mais salvação para ele. 

 
Mas, tu Senhor, 
és meu escudo que me defende, 
És a garantia da minha honra.  
Me fazes andar de cabeça erguida, 
quando Te invoco sempre me ouves. 
 Por isso me deito tranquilamente, 
 porque o Senhor me protege. 
 Mas, continuarei a Te pedir 
 que me salves todos os dias  
 porque Tu derrotas os malvados. 
          Resumo do Sl 03 
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