






JESUS E A MULHER CARENTE AFETIVAMENTE: 
EXEMPLIFICAÇÃO DA INDULGÊNCIA PARA COM AS IMPERFEIÇÕES DOS OUTROS 

João 8: 3 a 11:  

E os escribas e fariseus trouxeram-lhe 
uma mulher apanhada em adultério. 

E, pondo-a no meio, disseram-lhe: 
Mestre, esta mulher foi apanhada, no 
próprio ato, adulterando, e, na lei, nos 
mandou Moisés que as tais sejam 
apedrejadas. Tu, pois, que dizes? 
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Isso diziam eles, tentando-o, para que 
tivessem de que o acusar. Mas Jesus, 
inclinando-se, escrevia com o dedo na 
terra. 

E, como insistissem, perguntando-lhe, 
endireitou-se e disse-lhes: Aquele que 
dentre vós está sem pecado seja o 
primeiro que atire pedra contra ela. 
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E, tornando a inclinar-se, escrevia 
na terra. 

Quando ouviram isso, saíram um 
a um, a começar pelos mais 
velhos até aos últimos; ficaram 
só Jesus e a mulher, que estava 
no meio. 
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E, endireitando-se Jesus e não vendo 
ninguém mais do que a mulher, disse-
lhe: Mulher, onde estão aqueles teus 
acusadores? Ninguém te condenou? 

E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe 
Jesus: Nem eu também te condeno; vai-
te e não peques mais. 
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Símbolos do encontro terapêutico de Jesus com a 
mulher carente afetivamente: 

Fariseus acusadores – símbolo da hipocrisia e do 
puritanismo (ego mascarado); 

Mulher apanhada em adultério – símbolo do 
“pecado”, ou seja, do erro cometido (ego 
evidente) 

Jesus – símbolo da Pureza, que não julga, não 
condena e nem pune - Essência de amor (Ser 
Essencial) 
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Jesus falava para frequências mentais, por 
isso, quando usa o verbo no imperativo: 
Aquele que dentre vós está sem pecado seja 
o primeiro que atire pedra contra ela; 
permitindo que  cada um dos acusadores 
alcançassem o núcleo da consciência e se 
analisassem, mesmo que a contragosto, que 
eles não tinham nenhum direito de fazer 
aquilo, pois eram tão “pecadores” quanto a 
mulher. 
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Façamos a exegese de cada versículo 
estudado: 

E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma 
mulher apanhada em adultério. 

E, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, 
esta mulher foi apanhada, no próprio ato, 
adulterando, e, na lei, nos mandou Moisés 
que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que 
dizes? 
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Isso diziam eles, tentando-o, para que 
tivessem de que o acusar. Mas Jesus, 
inclinando-se, escrevia com o dedo na 
terra. 

E, como insistissem, perguntando-lhe, 
endireitou-se e disse-lhes: Aquele que 
dentre vós está sem pecado seja o 
primeiro que atire pedra contra ela. 
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E, tornando a inclinar-se, escrevia 
na terra. 

Quando ouviram isso, saíram um 
a um, a começar pelos mais 
velhos até aos últimos; ficaram 
só Jesus e a mulher, que estava 
no meio. 
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Depois que saíram todos, Jesus volta-se 
para a mulher e pergunta: Mulher, onde 
estão aqueles teus acusadores? 
Ninguém te condenou?; por que Ele faz 
essa pergunta? 

Porque ela ainda se acusava. Estava 
caída, com um sentimento de culpa 
muito grande, com autoestima muito 
baixa, autodesvalor e menosvalia. 
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E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu 
também te condeno; vai-te e não peques mais. 

Aqui temos símbolos importantes para todos nós que 
ainda trazemos o pensamento teológico-dogmático 
originado no farisaísmo: a Essência de Amor jamais 
condena. Jesus, o Mestre, Modelo e Guia da 
Humanidade, não condena e convida a todos aqueles que 
querem ser, verdadeiramente, aprendizes Dele a não se 
condenarem também, mas a reconhecerem o erro, 
esforçando-se para não repeti-lo e repará-lo, em sintonia 
com as Leis de Responsabilidade e de Reparação. 
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A mulher carente afetivamente trazia naquele momento 
crucial um sentimento de que ela era pecadora. Jesus a 
conduziu a fazer a separação entre ela e o erro. É como 
se dissesse: Você é muito mais que este momento em 
que cometeu um erro. O erro é uma fonte de 
aprendizado e crescimento. Essa é a forma cristã de ver 
as coisas. Na visão teológico-dogmática do farisaísmo, 
que impera até hoje, há uma identificação da pessoa que 
se equivocou com o erro, que deve ser julgada, 
condenada e punida. Por isso, a culpa ainda é tão 
arraigada em nossa sociedade, levando as pessoas a 
inibirem o Essencial em si mesma, ao invés de vitalizarem 
a virtude do sentimento de aprendiz. 
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L.E. Questão 642. Para agradar a Deus e 
assegurar a sua posição futura, bastará 
que o homem não pratique o mal? 

“Não; cumpre-lhe fazer o bem no limite 
de suas forças, porquanto responderá 
por todo mal que haja resultado de não 
haver praticado o bem.” 
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O Evangelho Segundo o Espiritismo capítulo 
X, item 16, 17 e 18 -  síntese das mensagens 
de José, Espírito protetor; João, bispo de 
Bordeaux e Dufêtre, bispo de Nevers, todas 
sobre a Indulgência – “Espíritas, queremos 
falar-vos hoje da indulgência, sentimento 
doce e fraternal que todo homem deve 
alimentar para com seus irmãos, mas do 
qual bem poucos fazem uso.  
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“A indulgência não vê os defeitos de outrem, 
ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao 
contrário, oculta-os, a fim de que se não 
tornem conhecidos senão dela unicamente, 
e, se a malevolência os descobre, tem 
sempre pronta uma escusa para eles, escusa 
plausível, séria, não das que, com aparência 
de atenuar a falta, mais a evidenciam com 
pérfida intenção. 
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“A indulgência jamais se ocupa com os maus 
atos de outrem, a menos que seja para 
prestar um serviço; mas, mesmo neste caso, 
tem o cuidado de os atenuar tanto quanto 
possível. Não faz observações chocantes, 
não tem nos lábios censuras; apenas 
conselhos e, as mais das vezes, velados. 



JESUS E A MULHER CARENTE AFETIVAMENTE: 
EXEMPLIFICAÇÃO DA INDULGÊNCIA PARA COM AS IMPERFEIÇÕES DOS OUTROS 

“Sustentai os fortes: animai-os à 
perseverança. Fortalecei os fracos, 
mostrando-lhes a bondade de Deus, que 
leva em conta o menor arrependimento; 
mostrai a todos o anjo da penitência 
estendendo suas brancas asas sobre as faltas 
dos humanos e velando-as assim aos olhares 
daquele que não pode tolerar o que é 
impuro.  
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“Compreendei todos a misericórdia infinita 
de vosso Pai e não esqueçais nunca de lhe 
dizer, pelos pensamentos, mas, sobretudo, 
pelos atos: “Perdoai as nossas ofensas, como 
perdoamos aos que nos hão ofendido.” 
Compreendei bem o valor destas sublimes 
palavras, nas quais não somente a letra é 
admirável, mas principalmente o ensino que 
ela veste. 



JESUS E A MULHER CARENTE AFETIVAMENTE: 
EXEMPLIFICAÇÃO DA INDULGÊNCIA PARA COM AS IMPERFEIÇÕES DOS OUTROS 

“Caros amigos, sede severos convosco, 
indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta 
uma prática da santa caridade, que bem poucas 
pessoas observam. Todos vós tendes maus 
pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a 
modificar; todos tendes um fardo mais ou menos 
pesado a alijar, para poderdes galgar o cume da 
montanha do progresso. Por que, então, haveis de 
mostrar-vos tão clarividentes com relação ao 
próximo e tão cegos com relação a vós mesmos?  



JESUS E A MULHER CARENTE AFETIVAMENTE: 
EXEMPLIFICAÇÃO DA INDULGÊNCIA PARA COM AS IMPERFEIÇÕES DOS OUTROS 

“Quando deixareis de perceber, nos olhos de 
vossos irmãos, o pequenino argueiro que os 
incomoda, sem atentardes na trave que, nos 
vossos olhos, vos cega, fazendo-vos ir de queda 
em queda? Crede nos vossos irmãos, os Espíritos. 
Todo homem, bastante orgulhoso para se julgar 
superior, em virtude e mérito, aos seus irmãos 
encarnados, é insensato e culpado: Deus o 
castigará no dia da sua justiça.  
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“O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e 
a humildade, que consistem em ver cada um 
apenas superficialmente os defeitos de outrem e 
esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele 
de bom e virtuoso, porquanto, embora o coração 
humano seja um abismo de corrupção, sempre 
há, nalgumas de suas dobras mais ocultas, o 
gérmen de bons sentimentos, centelha vivaz da 
essência espiritual. 
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“Espiritismo! doutrina consoladora e bendita! felizes dos 
que te conhecem e tiram proveito dos salutares 
ensinamentos dos Espíritos do Senhor! Para esses, 
iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler 
estas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao 
termo da jornada: caridade prática, caridade do coração, 
caridade para com o próximo, como para si mesmo; 
numa palavra: caridade para com todos e amor a Deus 
acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume 
todos os deveres e porque impossível é amar realmente a 
Deus, sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei 
para todas as criaturas.” 




