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1- A Lei não é licença para apedrejar: O propósito da Lei é mostrar onde 
erramos, onde precisamos melhorar. É revelar o alto padrão de 
santidade de Deus e deixar claro que por nós mesmos não podemos 
atender as exigências divinas. O fim da lei é Cristo (Rm 10:4), isto é, a lei 
deveria nos aproximar de Cristo em busca de perdão e capacitação para viver a 
plena vontade de Deus. Mas os legalistas usam a lei para julgar e condenar as 
pessoas ou para viver se condenando. Jesus é o único que 
poderia nos condenar, mas decidiu nos perdoar. Você já recebeu esse perdão? 
 
2- A Graça não é licença para pecar: No outro extremo dessa história 
estão aqueles que dizem: “Posso continuar pecando porque estou na graça de 
Deus e Ele agora permite tudo, não me julga, nem me condena”. 
O propósito da Graça é trazer perdão e transformação de vida para quem erra. 
Ela é um favor imerecido, um poder capacitador, uma provisão 
gratuita de santidade. A mesma graça que salva também nos ensina a não pecar 
(Tito 2:11 e 12). O mesmo Jesus que disse: “Eu não te condeno” também disse: 
“Vai e não peques mais”. A graça não nos livra da lei, ela é o poder que nos livra 
do pecado. 

3- Como Jesus nos liberta da culpa: Jesus sempre perdoará e limpará o 
coração de quem se arrepende, confessa seu erro e busca o perdão (I Jo 1:9); 
Arrependimento é a tristeza causada pelo pecado que nos leva ao arrependi-
mento (II Co 7:10); Deus decide esquecer os pecados confessados e perdoados 
(Hb 8:12) então, por que insistimos em nos lembrar? Satanás gosta de nos 
acusar por coisas que Deus já nos perdoou. Como podemos resistir a isso? 
Vamos orar por isso? 

Aos Visitantes:  Receba hoje o perdão dos seus pecados e o poder para andar
 em novidade de vida...

Semana IV – VENCENDO A CULPA... E O PECADO!

Sugestão de Louvor: Maravilhosa Graça - Drops

Texto Base: João 8:3-11 Essa cena se repete dentro do coração de 
todos nós. Quantas vezes nos identificamos com essa mulher
pecadora? Quantas vezes somos esses fariseus acusando os 
outros ou nos acusando? Se Jesus não entrar em nosso coração 
para propor o perdão do passado e a fé em futuro melhor, 
pereceremos. 

Jesus e o Amor  (João 13:1)


