Refletindo
Se estivesse diante de Jesus, de qual acusação gostaria de se livrar?

Outubro – No. 144

ENCONTRO COM O PERDÃO
João Cap.8:1-12

José Wellington, pr.
Sentir
Defina o que é perdoar, segundo seu entendimento.
Aprender
Entre os muitos encontros que Jesus teve durante anos de serviço, este com
certeza é um dos mais dramáticos. Diz o texto que Jesus estava bem cedo no
templo pregando cercado por dezenas de pessoas, quando derepente um
grupo de religiosos chega, e arrastando com eles uma mulher pega em
adultério v.3.
A cena do verso 4 é aterrorizante, pois a lei era clara quanto este fato “Levítico
20:10”, mas na verdade a intenção daqueles religiosos era outra, eles queriam
por Jesus a prova (v.5) e para isto pouco se importavam com a vida daquela
pobre mulher, fato que nos mostra claramente que desde a antiguidade para
os corrompidos pelo pecado, os meios justificam os fins.
Jesus por sua vez inclina-se e com dado, passa a escrever na terra, enquanto
ouve a multidão reclamar ansiosa para ver como Ele resolveria aquela
questão. Mas Jesus continua abaixado escrevendo na terra, dando mais
tempo para que aqueles homens repensassem suas ações, porém, quando
cobrado mais uma vez vem a resposta no v. 7 “Aquele que de entre vós está
sem pecado seja o primeiro que atire pedra contra ela”.
1- Ao escrever com o dedo na terra, Jesus parece ignorar a calamitosa
situação diante dEle, porém sua resposta vem no tempo certo, mesmo que
haja grande pressão e barulho ao nosso redor, Deus não perdeu o controle.
2 - Ao continuar abaixado escrevendo na terra, Jesus está revertendo a
sentença de morte daquela mulher e dando a ela perdão, nova oportunidade,
portanto creia mesmo que haja uma sentença de morte ao nosso respeito,
Deus pode reverte-la.
3 - Depois que sessam as acusações fica diante de Cristo e ele não a condena
vs.10 e 11, pelo contrário oferece perdão pois ele conhece a fraqueza da
mulher e também as nossas fraquezas e pesa os motivos de nossas ações.

Aplicando
“Agora pois já não há mais nenhuma condenação para os que estão em
Cristo” Rm 8:1.
Depois de receber o perdão de Cristo, você está apto para liberar perdão aos
seus ofensores em obediência à ordem de Cristo – Col. 3.12.
Quem é o ofensor que você precisa liberar perdão? Faça isso agora em
oração e se necessário verbalize isso com alguém que tenha confiança no seu
GCEM.
Orem uns pelos outros! Orem pelos amigos que desejam alcançar para
Cristo. Tracem uma estratégia para o Encontro de Amigos na última
semana do mês.

AGENDA — SEGUNDO SEMESTRE
DATA

ATIVIDADE

14/10
19h00

MAG - Especial - Pr. Fernando Diniz
Líder Nacional do MAG

21/10
14h às 18h

COMUNA KIDS
Ensino | Comunhão | Integração - Crianças 03 a 11 anos

20 - 22/10

VIDA VITORIOSA — HOMENS — Vale da Graça

27 - 29/10

VIDA VITORIOSA — MULHERES — Vale da Graça

12/11

BATISMO NAS ÁGUAS

26/11

FESTA DOS GCEM’s
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Atualize seus dados com Karolina Gadelha: (11) 5083-2031 / 99472-8480
ou zonasul@cgbr.com.br

