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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Faça as seguintes perguntas: 1) Você já precisou perdoar alguém que lhe 

fez muito mal ou lhe decepcionou? 2) Você já precisou pedir perdão a alguém a quem você feriu? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): escolha cânticos que façam conexão com o tema abordado.  

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Base – João 8.1-11 

 

CONHECENDO PALAVRAS DO TEXTO (para o líder da célula) 

Escribras (v.3): estudiosos da Lei de Moisés. Eram encarregados de fazer cópias manuscritas dos livros bíblicos. Eram 

chamados de doutores da lei. Fariseus (v.3): adeptos de uma das principais seitas judaicas. Procuravam enfatizar a 

obediência irrestrita à Lei de Moisés, embora eles mesmos não vivessem aquilo que ensinavam. 

 

OBSERVANDO OS FATOS (perguntas importantes para entendimento do texto) 

1. Para que monte Jesus se dirigiu? (v.1). 2) Quem os escribas e fariseus trouxeram a Jesus enquanto ele ensinava no 

templo? (v3). 3) O que os escribas e fariseus disseram que Moisés ordenara na Lei acerca de casos como o que trouxeram 

a Jesus? (v.5). 4) O que fazia Jesus enquanto perguntavam-lhe o que fazer? (v.6). 5) O que Jesus disse àqueles homens 

acerca do apedrejamento da mulher que trouxeram a ele? (v.7). 6) O que aconteceu depois que Jesus ordenou que 

atirassem a primeira pedra quem tivesse pecados? (v.9). 7) Quem condenou aquela mulher apanhada em pecado? (v.10-

11). 

 

INTERPRETANDO OS FATOS 

1. Por que os escribas e fariseus prepararam essa situação de condenar uma mulher pecadora diante de Jesus? (v.6) – 

Jesus viveu sem pecado. Ninguém poderia acusá-lo de qualquer deslize em sua vida. Ele não deu oportunidade a 

qualquer que quisesse desviá-lo de seu propósito de ser o Salvador dos homens. Por que era importante que Jesus, 

como Salvador, não tivesse pecado? Você crê que ele não pecou? 

2. Por que os homens não atiraram pedras para matar a mulher que consideravam como uma grande pecadora? (v.7-9). 

O que aconteceria se essa mesma situação se repetisse em nossos dias? Você atiraria uma pedra? Por quê? – aqueles 

homens tinham, pelo menos, honestidade de considerarem-se pecadores. Por isso não apedrejaram a mulher. Você se 

sente pecador diante de Deus? A Bíblia afirma que todos os homens estão contaminados pelo pecado. Não há um justo 

sequer. O que você acha disso? 

3. Por que Jesus não condenou a mulher pecadora? (v.11). Você acha que Jesus tinha autoridade para condená-la? – 

quando Jesus esteve com Nicodemos, falou-lhe acerca do objetivo de sua vinda ao mundo: a salvação dos homens. Em 

vez de condenar, Jesus veio para perdoar. Em vez de prender, Jesus veio para libertar. Em vez de expulsar, Jesus veio 

buscar. Em que a compreensão da finalidade da vinda de Jesus afeta a nossa vida? 

4. Qual deve ter sido a sensação da mulher nos seguintes momentos: A) quando foi apanhada em adultério; B) quando 

foi colocada diante de Jesus e ameaçada de apedrejamento; C) quando ouviu Jesus lhe dizer: “...nem eu te condeno; vai-

te e não peques mais”? (v.11). – a sensação que temos de conhecer Jesus pessoalmente através da fé é maravilhosa. Nele 

sentimos a aceitação, a compreensão, o perdão e o profundo interesse e amor que sente por nós. Você já teve a 

oportunidade de experimentar a sensação de encontrar-se pessoalmente com Jesus, por meio da fé? 

 

Conclusão: no encontro com Jesus, uma mulher pecadora conheceu um Deus que perdoa, que ama e que restaura a 

dignidade humana. Embora Deus abomine o pecado, Ele ama profundamente o pecador. 

 

MISSÕES (5 minutos): Você precisa falar de Jesus, o Salvador, para outras pessoas. Muitas pessoas já estão prontas para 

conhecerem Jesus através da sua vida. 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por uma pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a nas 

suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADO(S) PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: 1) Reunião com todos os líderes – dia 11/11/2014 (às 20 horas). Por favor, 

tragam todas as listagens de presença que estão pendentes. Nenhum líder pode faltar a essa reunião! 


