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Misericórdia e Indulgência
(Cumprimentos) – Boa noite a todos. Estamos aqui hoje para com muito prazer conhecer a casa
e também para falar alguma coisa a respeito do evangelho do nosso senhor Jesus Cristo,
porque nós sabemos que Jesus veio até nós para indicar um caminho a ser seguido. Ele nos
ensinou a sermos mansos, mansos que nem uma pomba, nos ensinou a humildade a tal
ponto que Ele lavou os pés dos seus apóstolos. Nos ensinou o amor, o amor que Jesus
ensinou e também nos ensinou a misericórdia e a indulgência. Uma vez Jesus passando por
uma cidade da Palestina, Ele se defrontou com uma aglomeração na praça da cidade, no
meio dessa praça estava uma mulher, uma senhora, e em volta dela estava um bando de
fariseus fanáticos com pedras para apedrejar aquela mulher e quando eles perceberam que
Jesus estava se aproximando eles perguntaram a Jesus o seguinte, “Aquela mulher foi pega

em adultério e que pela lei deles, pela lei dos judeus, a lei dos fariseus (e está mesmo na lei
isso daí), as mulheres adúlteras, seriam mortas a pedradas, seriam lapidadas.” Então eles
perguntam a Jesus com a intenção de comprometer o mestre, perguntam a Jesus, “É lícito
agente fazer esse suplício?”. Jesus não falou nada Ele se abaixou e começou a escrever
com o dedo no chão, areia do chão e eles insistiram dizendo que pela lei aquela mulher tinha
que ser morta, tinha que ser lapidada, perguntando qual era a opinião Dele a respeito daquilo
lá. Se Jesus consentisse com aquela lapidação, com aquela morte Ele iria se comprometer e
iria se desdizer também seria contrário a todos ensinamentos de amor de perdão que Ele
havia ensinado e se Ele liberasse a mulher, Ele perdoasse a mulher, Ele também ia se
comprometer prante a lei dos judeus a lei de Moisés. Na verdade era uma armadilha aí, num
certo ponto Jesus com as sua inteligência extraordinária, com a sua sabedoria, de espírito
planetário que Ele é, levantou-se e disse ao povo ( vocês lembram a frase?) “Aquele que

estiver sem pecado atire a primeira pedra. Aquele que estiver sem pecado atire a primeira
pedra”. E no evangelho diz que após Ele falar isso, Ele voltou novamente a se abaixar e
escrevendo e se aquela multidão fanática sedenta de sangue que lá estava começou a se
afastar e diz a bíblia, diz o evangelho que os velhos primeiro. Aí Jesus vai, quando não tinha
mais ninguém na praça, Jesus vai até a mulher e pergunta para ela “Mulher onde estão os

teus acusadores? Ninguém te acusou?” aí ela fala “Não senhor”. Aí Ele diz “Pois Eu também,
pois Eu também não te condeno. Vai em paz e de futuro não peques mais. Vai, Eu te perdoo
mas de futuro não peques mais.” O que a gente tira de ensinamento dessa passagem? … ...
(Ouça

inteiro teor desta palestra baixando gratuitamente, cópia
free, áudio digital, MP3, no nosso site na “aba” Palestras)

Obrigado a todos e a casa pelo convite.
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