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LIÇÃO 191 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS         
 

- QUEBRA GELO: Você já foi acusado injustamente? Sim ou não, se for sim, como se sentiu? 

- ADORAÇÃO: “Adorar é orar, é dizer quem Deus é. Escolha músicas apropriadas para esse fim” 

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: João 8.11 
 
A PESSOA E AS OBRAS DE JESUS CRISTO: João 8.1-11 

 Introdução 

 Antes de iniciarmos com este texto, vamos observar um detalhe que pode nos ajudar a 

melhor compreender e aplicá-lo. Em João 8.6 diz que a intenção dos fariseus era “tentar Jesus.” 

 De fato a lei manda matar quem comete adultério; está escrito em Levítico 20.10: “Se um 

homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera”.  

Os fariseus falaram de apedrejar, mas esta sentença era tanto para o homem quanto para 

a mulher. Aonde estava o homem? É importante estudar o texto, sabendo deste contexto e da 

intenção deles. A justificativa para mandar apedrejar segundo a lei (Deuteronômio 17.2-5) era 

por causa de infidelidade (idolatria) na relação com Deus.  

- Lições: Muitas pessoas usam e torcem a palavra de Deus para satisfazerem as suas 

intenções carnais. Tomemos cuidado para não forçar a palavra a dizer o que ela não diz. 

 - Qualquer que fosse o caso sob a lei e a justiça dos fariseus, aquela mulher estaria 

condenada, mas Jesus veio para libertar, perdoar e amar. 
  
 Vs.6b ...Mas Jesus inclinando-se, escrevia com o dedo na terra.  Vs.8 “E tornando a 

inclinar-se, escrevia na terra”. 
 - Ao escrever, Jesus dava tempo para aqueles homens examinarem a si mesmos. 
 - Nós não temos o direito de julgar os fracos na fé, devemos aceitá-los e perdoá-los. 
  
 Vs.7 Mas, como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: Aquele 

dentre vós que está sem pecado seja o primeiro que lhe atire uma pedra.  

 - Quando Jesus disse: Quem não tem pecado jogue a primeira pedra, todos saíram, 

porque eles saíram? Porque suas consciências lhes diziam: “Somos pecadores”. 

 - As pessoas não crentes que nos rodeiam não precisam de religião, de regras, dos 

julgamentos; elas precisam de libertadores, de pessoas que as amem e as aceitem. 
  
 Vs.10 Então, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-

lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou?  
 - Aquela mulher experimentou o perdão e o amor de Deus através de Jesus Cristo e tudo 

que ela fez foi aceitar seu perdão. O que importa é o que Jesus e a palavra fala a seu respeito. 
  
 Vs.11 E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te 
condeno; vai-te, e não peques mais.  
 - Quantas pessoas poderiam condenar essa mulher? Apenas duas pessoas: Jesus que 

não tinha pecado, mas Ele a amou e não a condenou; e ela mesma que poderia fazer isto não se 

perdoando ou aceitando o perdão de Cristo. Sempre perdoe e aceite o perdão de Deus. 
 
Conclusão  

 Quem te acusa e te condena é a sua consciência, mas Deus é maior que ela. Quem tem 

pedras para lançar contra você é a religião; Jesus Cristo nunca vai lançar pedras sobre você, Ele 

te ama, Ele não veio te julgar mas veio te salvar.  (João 12.47). 
 
EVANGELISMO - APELO: Faça um apelo para a salvação e para consagração de vidas! 

VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, encontre com o discípulo e evangelize. 

MISSÕES MUNDIAS: Oremos pelas vidas de Veronica, Radjish, filha e ministério na Índia. 
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