1. Adúltero(a) – Aquele(a) que comete adultério. Adultério é relação sexual entre um
homem casado com uma mulher que não é sua esposa ou vice-versa.
2. Escribas – Eram os estudiosos da Lei de Moisés. Além disso, eram encarregados de
fazer cópias manuscritas dos livros bíblicos. Eram chamados de doutores da Lei.
3. Fariseus – Adeptos de uma das principais seitas judaicas. Procuravam enfatizar a
obediência irrestrita à Lei de Moisés, embora eles mesmos não vivessem aquilo que
ensinavam.
4. Moisés – Líder do povo de Israel que, no passado, o guiou pelo deserto por ocasião
do êxodo do Egito.

Recurso para lição
Faça perguntas sobre o que significa pecado, quando pecamos e quais são as
consequências que sofremos por causa do pecado. Defina as palavras do estudo de
hoje. Conte a história numa narrativa do texto.

Lição bíblica
Você sabe dizer o que é pecado? (Aguarde a resposta das crianças).

Texto bíblico: João 8.1-11
Versículo para memorizar: “Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus”.
Romanos 3.23

Orientação para o líder
A lei exigia a execução de mulheres apanhadas em adultério, mas Roma havia
removido a jurisdição capital das cortes judaicas, exceto no tocante a violações do
Templo. Assim, os líderes religiosos testavam Jesus para ver se Ele resistiria à Lei,
comprometendo com isso a segurança da multidão de compatriotas que o seguiam, ou
se rejeitaria o governo romano, o que lhes permitiria denunciá-lo.
Deus escreveu com seu próprio dedo os Dez Mandamentos. E um deles dizia para não
adulterar, trair seu cônjuge. Aquele que quebrasse os mandamentos, incluindo o
culpado de adultério seria apedrejado e as testemunhas, normalmente, eram as
primeiras a atirar pedras (Deuteronômio 17.2-7 e 19.15-21).

Palavras que precisam ser aprendidas

Pecado é tudo aquilo que a gente faz, fala e pensa que não agrada a Deus ou
até mesmo aquilo que deveríamos fazer e não fazemos. O pecado nos separa de Deus,
pois Ele é Santo.
Um dia, Jesus voltava do monte das Oliveiras onde costumava ir para orar. Ele
foi para o Templo, o povo se juntou perto dele e Jesus começou ensinar as coisas de
Deus.
De repente, apareceram os escribas e os fariseus trazendo uma mulher que
tinha sido pega em adultério. Você sabe o que é adultério? (Defina o termo para as
crianças).
A lei daquele tempo dizia que as mulheres pegas em adultério deveriam ser
apedrejadas e era isso que os escribas e fariseus queriam fazer: apedrejar a mulher
para dar uma lição a ela. Já pensou como a mulher estava se sentindo? Será que ela
estava com medo? Vergonha? Chorando?
Aqueles homens perguntaram a Jesus o que Ele achava que deveria ser feito.
Na verdade, eles estavam fazendo isso para testar Jesus na frente de todo o povo, mas
Jesus sabia da intenção do coração deles.
Enquanto eles falavam, Jesus se abaixou e começou a escrever no chão. Não
sabemos o que Ele escrevia, porém, Jesus disse àqueles homens que quem não tivesse
nenhum pecado deveria ser o primeiro a atirar a pedra.

Os homens que ouviram isso, aqueles mesmos que queriam apedrejar a
mulher, foram saindo um a um. Jesus ficou sozinho com a mulher em pé diante dele.
Jesus se levantou de onde estava escrevendo no chão e perguntou: “Mulher, onde
estão aqueles homens que estavam acusando você? Ninguém a condenou?”. A mulher
disse que ninguém a tinha condenado.

1. Por que Jesus não condenou a mulher pecadora? (v.11). Você acha que Jesus
tinha autoridade para condená-la?
Reflexão – Quando Jesus esteve com Nicodemos, falou-lhe acerca do objetivo da sua
vinda ao mundo: a salvação das pessoas. Em vez de condenar, Jesus veio perdoar. Em
vez de prender, Ele veio para libertar. Em vez de expulsar, Ele veio para buscar.

Jesus, então, olhou para ela e disse: “Nem eu condeno você. Agora vá para sua
casa e abandone a sua vida de pecado”.

2. Por que os homens não atiraram pedras para matar a mulher que
consideravam como uma grande pecadora? (v.7), e o que aconteceria se essa
mesma situação acontecesse perto de nós?
Reflexão – Aqueles homens tinham, pelo menos, honestidade de perceberem que
também eram pecadores. Por isso não apedrejaram a mulher. Você também se sente
pecador diante de Deus? A Bíblia afirma que todos pecaram. Pecado é tudo o que a
gente faz, pensa e fala que não agrada a Deus ou a nossa omissão em fazer o que Deus
manda.

Jesus perdoou o pecado daquela mulher, mas mostrou que ela deveria mudar
de vida, deveria deixar de lado o pecado e viver de forma correta, como ensina a Bíblia.
Todos nós temos pecado e ele nos separa de Deus, mas é preciso que
reconheçamos isso diante de Deus e peçamos perdão pelas coisas erradas que
fazemos.
Pare para pensar um pouquinho nas coisas que você fez ontem e hoje. Será
que Jesus está feliz com as atitudes que você tem tomado? Pergunte a Ele se há
alguma coisa em seu coração que precisa ser deixada de lado.
Pecado é coisa séria, ele nos afasta de Deus. Um coração cheio de pecado não
pode servir a Deus. A grande notícia é que Deus está pronto para perdoar todo aquele
que se arrepender das coisas erradas que fez e dos pecados que cometeu e confiar em
Jesus como Salvador.
Abaixe sua cabeça agora e diga bem baixinho para Deus as coisas que você fez
e que não agradaram a Ele. Peça perdão, peça ajuda para abandonar o pecado para
viver uma vida correta diante dele.

Observação dos fatos
1. Para que monte Jesus se dirigiu? (João 8.1)
2. Quem os escribas e fariseus trouxeram a Jesus enquanto Ele ensinava no Templo?
(João 8.3)
3. O que fez Jesus enquanto perguntavam a Ele o que deveria ser feito com a mulher?
(João 8.6)
4. O que Jesus disse àqueles homens acerca do apedrejamento da mulher que
trouxeram a Ele? (João 8.7)
5. O que aconteceu depois que Jesus ordenou que atirasse a primeira pedra quem não
tivesse pecados? (João 8.9)

Interpretação dos fatos e aplicação

3. Jesus achou que o pecado da mulher era algo simples, menor do que o pecado
dos homens que estavam querendo condená-la? Ao perdoar a mulher, ele
estava autorizando a continuar vivendo de forma errada? (v.11)
Reflexão – Jesus condenou o pecado, mas amou as pessoas. Ao perdoar a mulher,
Jesus estava dando a ela a oportunidade de consertar seu erro; não estava passando a
mão na cabeça dela, dizendo que o que ela havia feito era simples. Pecado é coisa séria;
foi pelos nossos pecados que Jesus morreu na cruz. Depois que os homens foram
embora, Ele disse à mulher que ela deveria abandonar a sua vida de pecado.

Atividades
As lições são divididas entre alfabetizados e não alfabetizados.

Despedida
Arrume a sala com a ajuda das crianças. Faça uma breve oração final.

