A fé é pratica da justiça
Chaves para a Leitura da Carta de Tiago
“A carta de Tiago é um escrito de caráter sapiencial, isto é, mostra a sabedoria do discernimento cristão
diante das situações”, nos diz a Introdução à carta de Tiago, na Bíblia Pastoral.
Nesta carta, escrita por Tiago, refletimos que “a fé não é intimista e individualista (1,26-27)”, ao
contrário, “a fé produz ação (2, 20-26), se manifesta em atos concretos (2, 14-17). Refletimos também sobre “a
igualdade cristã (2,1-4) e sobre “a preferencia pelos pobres (2,5-7).
“O único meio de salvação é a fé, a adesão a Jesus Cristo. Essa fé, porém, não é coisa teórica ou mero
sentimentalismo interior; é o compromisso que se manifesta concretamente em atos e fatos visíveis.” (nota da
Bíblia Pastoral sobre Tiago 2, 14-26)
A verdadeira sabedoria se expressa pela conduta (3,13-16).
A lei da liberdade:
“Sejam praticantes da Palavra, e não apenas ouvintes, iludindo-se a si mesmos.” (Tiago 1, 22)
“Mas, quem se concentra numa lei perfeita, a lei da liberdade, e nela continua firme, não como ouvinte distraído,
mas praticando o que ela manda, esse encontrará a felicidade no que faz.” (Tiago 1, 25)
A verdadeira religião:
“Religião pura e sem mancha diante de Deus, nosso Pai, é esta: socorrer os orfãos e as viúvas em aflição, e
manter-se livre da corrupção do mundo.” (Tiago 1,27)
A fé se manifesta em atos concretos:
“Meus irmãos, se alguém diz que tem fé, mas não tem obras, que adianta isso? Por acaso a fé poderá salválo?“ (Tiago 2,14)
“Mostre-me a sua fé sem obras, e eu, com as minhas obras, lhes mostrarei a minha fé.” (Tiago 2, 18b)
“Nem todo aquele que me diz ¨Senhor, Senhor¨, entrará no Reino do Céu. Só entrará aquele que põe em
prática a vontade do meu Pai, que está no Céu”. (Mateus 7, 21)
“Pois eu estava com fome, e vocês me deram de comer; eu estava com sede, e me deram de beber; eu era
estrangeiro, e me receberam em sua casa; eu estava sem roupa e me vestiram; eu estava doente, e cuidaram
de mim; eu estava na prisão, e vocês foram me visitar.” (Mateus, 25,35-36)
Só Deus pode julgar:
“Irmãos, não fiquem criticando uns aos outros! “(Tiago 4,11 a)
Perseverança e paciência cristã:
“Irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Olhem o agricultor: ele espera pacientemente o fruto precioso
da terra, até receber a chuva do outono e da primavera.” (Tiago 5,7)
“A fé cristã está permeada de esperança de grandes transformações. (...) A atitude cristã deve ser a mesma
(do agricultor): perseverante e cheia de confiança, na certeza de que tais transformações, passo a passo, se
realizarão, manifestando a vinda do Senhor.” (nota da Bíblia Pastoral sobre Tiago).
A unção dos enfermos:
“Alguém de vocês está sofrendo? Reze. Esta alegre? Cante. Alguém de vocês está doente? Mande chamar os
presbíteros da Igreja para que rezem por ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé
salvará o doente: o Senhor o levantará, e se ele tiver pecados, será perdoado.” (Tiago 5, 13-15)
Confissão e oração:
“Confessem mutuamente os próprios pecados e rezem uns pelos outros, para serem curados. A oração do
justo, feita com insistência, tem muita força.” (Tiago 5, 16)
Valor do auxílio fraterno:
“Meus irmãos, se alguém de vocês se afasta da verdade e outro o faz voltar, fique este sabendo que a pessoa
que reconduz um pecador do caminho errado, salvará a si mesma da morte e cobrirá uma multidão de
pecados.” (Tiago 5, 19-20)
[compilado, para uso nos Encontros de Catequese de Crisma, a partir da Bíblia Pastoral, das Edições Paulinas, inclusive
introdução e notas]

