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Hoje à noite, vamos começar abrindo as nossas Escrituras em
João capítulo 8. Eu irei ler à partir do versículo 1.
“Jesus, entretanto, foi para o monte das Oliveiras.
De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo
o povo ia ter com ele; e, assentado, os ensinava. Os
escribas e Fariseus trouxeram à sua presença uma presença uma mulher surpreendida em adultério e,
fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus:
Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério.
E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam
apedrejadas; tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, incli92
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nando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele
que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que
lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a
escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um
por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos,
ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava.
Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da
mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus
acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela:
Ninguém, Senhor! Então, lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno; vai e não peques mais.” ( João
8:1~11).
Eu tenho certeza que vocês já receberam abundante graça
através dos testemunhos desta noite e louvores.
Eu tenho nove sessões para pregar a Palavra para vocês nesta
semana. Eu falei com vocês na noite passada e nesta manhã, e
esta é a terceira sessão. Durante as nossas sessões restantes, eu
desejo no meu coração que todos vocês recebam o perdão dos
pecados. Eu me sinto bem nervoso e ansioso por causa disso.
Alguns pastores, ontem à noite, me disseram que eu estava
falando rápido de mais e que eles não conseguiam me entender.
Então eu disse: “É por isso que vocês precisam comprar as fitas
dos sermões e escutar duas ou três vezes”, e nós rimos disso. Eu
gostaria de falar com vocês sobre redenção durante esta semana,
o que é bem diferente do que vocês têm geralmente pensado
sobre como é. Assim, eu acho que vocês vão ter que abrir bem
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seus corações.
Eu não sou um bom orador, mas porque a Bíblia fala clara e
precisamente sobre redenção, vocês serão capazes de receber o
perdão dos pecados, se o Espírito Santo trabalhar enquanto
vocês escutarem cuidadosamente a estas Palavras. Amigos, se
vocês receberem o perdão dos pecados e ter o Senhor dentro de
seus corações, eu acredito que eu lhes verei no mundo eterno,
mesmo que vocês voltem para casa e nunca mais tornem a ver o
Pastor Park novamente. Na última primavera, eu fui convidado
pelo pastor da igreja de Jeonju a conduzir uma grande conferência num grande salão em Jeonju chamado Salão Anti-Comunista.
Muitas pessoas receberam o perdão dos pecados através desta
conferência. No final desta conferência, eu disse: “Há doze portas no céu. Três do lado leste, três do lado oeste, três do lado sul
e três do lado norte. Amigos, quando todos nós nos encontrarmos no céu, não entrem primeiro. Aqueles dentre vocês, que
subir primeiro, esperem um pouco, e vamos todos nos encontrar
no portão do meio do lado sul e entrar juntos”. As pessoas que
receberam o perdão dos pecados se regozijam, dizendo: “Amém,
Aleluia!”. Porém, há ainda algumas pessoas aqui que não podem
entrar no céu, então eu não acho que vocês estejam muito felizes
sobre isso.
De qualquer forma, durante esta semana, vamos resolver o
problema do pecado que está atormentando os seus corações.
Este problema destrói a sua coragem, todas as vezes que vocês
tentam ir para diante de Deus. Depois nós poderemos nos
encontrar no portão do meio do lado sul do céu e entrar juntos.
Eu já prometi com os cidadãos de Jeonju, então vai ser difícil
prometer me encontrar com vocês em outro portão. Se vocês
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quiserem me ver, esperem-me no portão do meio do lado sul.
Eu espero que tenhamos a alegria de nos encontrar e viver juntos
lá, com o Senhor, eternamente.
Lendo a Bíblia, eu sempre tive muitas perguntas. Eu tenho
certeza que vocês se sentem desta forma também. Eu queria
viver uma verdadeira vida espiritual, não superficial, mas isso era
muito difícil. Meu maior problema era o problema do pecado.
O que diz ali atrás? Diz: “O Segredo do Perdão dos Pecados e
Como Nascer de Novo” Isso significa que se nós temos pecado,
nós nunca podemos ficar diante de Deus. Eu tinha tantas perguntas sobre ter meus pecados perdoados.
Dentre tantos sermões que eu escutei, eu freqüentemente
havia escutado sermões que soavam como que se todos nós
pudéssemos ir para o céu somente indo para igreja. Eles dizem
que todos nós podemos ir para o céu porque ir para a igreja é
acreditar em Jesus. Mas quando eu escutava estes sermões, às
vezes eu pensava: “Como qualquer pessoa pode ir para o céu
simplesmente desta forma?”. A Bíblia diz: “Nem todo o que me
diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus” (Mateus 7:21) o
que eu tinha mais curiosidade era sobre se eu simplesmente acreditasse, se eu poderia entrar no céu. Eu estava curioso sobre uma
ou outra coisa. Eu escutei que Jesus foi crucificado e morreu na
cruz pelos meus pecados, e eu não sabia se por causa disso, meus
pecados realmente foram lavados tão branco quanto a neve.
Quando eu olhava para dentro do meu coração, eu tinha tantos
pecados. Eu estava muito curioso sobre como meus pecados
poderiam ser completamente lavados limpidamente. Depois,
Jesus silenciosamente me chamou, e eu, o qual estava me esforçando por causa do pecado, tive o momento de deixar o meu
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coração diante de Jesus e ter uma comunhão com Ele.
O que realmente é gratificante, é que quando nós vemos nos
livros da Bíblia há tantas histórias onde Jesus freqüentemente
conversava individualmente com as pessoas, embora Ele vivesse
uma vida ocupada, freqüentemente pregava para três, cinco mil
pessoas. Em João capítulo 3, Jesus teve conversas individuais
com Nicodemos. Em João capítulo 4, Jesus teve uma conversa
individual com a mulher samaritana. Em João capítulo 5, Jesus
teve uma conversa individual com o homem que estava enfermo
havia trinta e oito anos. Foram somente os dois. Em João capitulo 8, Jesus teve uma conversa individual com a mulher surpreendida em adultério. Eu freqüentemente vi na Bíblia que Jesus
sempre teve conversas privadas com alguns poucos discípulos,
depois que Ele terminava de pregar para grandes multidões.
Durante esta conferência, nós também temos tempo para comunhão individual e aconselhamento, depois do culto principal,
assim como eles tiveram comunhão individual com Jesus.
Eu escutei muitos sermões e eu também dei muitos sermões
sobre esta história de João capítulo 8. Há ainda muitas coisas
que eu tenho curiosidade, quando eu leio estas palavras. Uma
mulher surpreendida em adultério. Eu tenho curiosidade em
saber para onde o homem foi. Talvez ele tenha fugido rapidamente. Por que eles arrastaram a mulher, surpreendida em adultério, até Jesus? O que Jesus escreveu na terra com o seu dedo?
Eu tenho estas dúvidas, quando eu leio a Bíblia. Por um lado,
quando eu lia a Bíblia, a Bíblia era cheia de nada, a não ser de
perguntas. Eu penso que isso é bom, porque crer cegamente
nunca pode dar certo. As pessoas dizem: “Somente acredite.
Somente acredite”. Outras coisas podem ser feitas desta forma,
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mas fé nunca pode ser formada incondicionalmente. Se alguém
disser: “Eu vou te matar, se você não crer”, então você pode
dizer: “Eu creio, eu creio”, mas você não pode crer verdadeiramente em seu coração. Estranhamente, as pessoas com fardo em
seus corações não podem ser forçadas a crer, enquanto o carregarem, porque o coração flui de acordo com uma certa ordem.
Havia um artigo no jornal há pouco tempo atrás. Luzes incandescentes foram instaladas por toda estrada que leva ao
Aeroporto de Kimpo e foram acesas antes dos Jogos Asiáticos.
Os agricultores, que trabalhavam no campo ao lado da estrada
que leva ao Aeroporto de Kimpo, olharam cuidadosamente para
as suas plantações de arroz. O arroz estava crescendo, a flor
estava florescendo, mas o arroz não amadurecia. Quando eles
investigaram o problema, eles descobriram que o arroz que
estava diretamente em baixo das luzes da estrada não amadurecia. Os agricultores pediram compensação pelas suas perdas.
Quando os agricultores disseram: “Nosso arroz não amadurece e
nós incorremos esta grande perda por causa das luzes da estrada”,
os oficiais do governo perguntaram: “Como isso pode acontecer?
O arroz não amadureceu por causa das luzes da estrada? Isso não
faz sentido”. Como resultado, eles consultaram um agricultor
experiente sobre o problema. O experiente disse que até mesmo
o arroz deve dormir à noite, especialmente no fim da estação.
Quando o arroz está crescendo, as plantas precisam de longos
dias com muito sol, mas quando é tempo do arroz amadurecer,
as plantas precisam de dias mais curto. E quando as noites ficam
mais longas, eles precisam dormir bastante para que o arroz amadureça bem. Mas o arroz não pôde amadurecer porque as incandescentes luzes da estrada brilhavam por toda a noite e o arroz
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não podia dormir. Assim, os agricultores estavam dizendo que
eles deveriam receber compensação. Desde então, as luzes da
estrada eram apagadas à meia-noite.
Há uma certa ordem para todas as coisas que foram criadas
por Deus neste mundo. Eu escutei que os cientistas da América
podem colocar um espelho no espaço para iluminar com a luz
do sol certas cidades da América, mesmo durante à noite, mas
eles não se atrevem a fazer isso porque isso destruiria o ciclo de
vida, e eles não sabem que tipos de praga isso pode trazer.
Amigos, desta forma, as nossas vidas espirituais não podem ser
forçadas. Se você arrasta alguém e diz a ele para crer e crer, isso
não funciona. Sim, eles devem crer, mas eles tentam crer com a
ausência de fé. E quando isso não funciona, eles dizem: “Eu
creio!” e eles tentam até mesmo gritando. Se você crê então você
crê, mas por que eles têm que dizer: “Senhor, nós cremos em Ti!”
e se forçam a isso? Eles estão forçando a eles mesmos a crerem
porque não são capazes de crer naturalmente.
Embora eu acredite na minha esposa, eu nunca disse:
“Querida, eu creio em você”. Se um dia eu fosse dizer para a
minha esposa: “Querida, minha amada esposa, eu acredito em
você”. Quão engraçado isso seria? As pessoas que dizem: “Eu
acredito”, estão forçando a si mesmas a acreditar porque falta fé
nelas. Isso não é fé. A fé deve vir de acordo com os princípios.
Quais são os seus problemas? Vocês sabem que Jesus foi crucificado e morreu pelos seus pecados. Vocês devem participar do
culto de Domingo, vocês devem jejuar, fazer ofertas, devem ter
se tornado membro do coral, e devem até mesmo ter se tornado
professores de escola dominical. Vocês podem fazer tudo isso
através dos seus próprios esforços. Mas, amigos, a fé que meus
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pecados foram lavados tão brancos quanto a impulsionada neve
não é de alguma forma tão fácil de ser alcançada. Há algo em
seu coração dizendo: “Não, eu acho que o pecado ainda permanece”. Vocês sabem que Jesus foi crucificado para lhes lavar dos
seus pecados, e com a sua boca vocês devem dizer que vocês são
limpos, sem pecado em seus corações. Porém, nós podemos ver
que isso não é completamente cumprido dentro dos seus corações.
Jesus não tentou lavar as nossas cabeças. Ele tentou lavar os
nossos corações. Vocês são incapazes de crer que Jesus lavou os
seus pecados porque vocês não têm fé em seus corações. A primeira coisa que vem em mente quando vocês oram são os pecados. Vocês dizem que se acreditarem em Jesus, vocês serão alegres, felizes, e gratos, mas quando vocês vão para diante de Deus,
vocês não conseguem levantar seus rostos. Vocês somente podem
viver uma vida dizendo: “Eu estou tão envergonhado. Eu não
sou tão bom assim. Eu sou falho”, porque vocês estão com vergonha de ficar diante de Deus.
Hoje à noite eu não quero lhes dizer que Jesus Cristo foi crucificado pelos nossos pecados. Isso porque não há ninguém que
não saiba disso. Há alguém aqui que não saiba que Jesus foi crucificado pelos nossos pecados? Há um antigo provérbio coreano:
“Nada vem sem nenhum esforço”. É o fato de que Jesus Cristo
foi crucificado pelos nossos pecados, mas os pecados do seu
coração devem ser lavados. Se Jesus foi crucificado e seus pecados ainda permanecem em seus corações, isso não é fé. Isso é
nada.
Através da minha vida de evangelista, eu encontrei a Bíblia
para ler sobre como os nossos pecados foram perdoados através
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do sangue na cruz. Amigos, se a fé: “Jesus morreu pelos meus
pecados, para lavá-los tão branco quanto a neve” entrar em seus
corações, de acordo com a Escritura, seus corações não vão resistir e vocês irão experimentar a paz e liberdade. Somente quando
isso acontecer, o Espírito Santo irá entrar em seus corações, e Ele
irá lhes conduzir.
Há muitas histórias na Bíblia sobre o perdão dos pecados. Eu
não posso contar sobre todas elas para vocês. Eu quero pensar
sobre como nós podemos lavar os nossos pecados dos nossos
corações através da história da mulher surpreendida em adultério, que veio para diante de Jesus e recebeu o perdão dos pecados,
como diz em João capítulo 8.
“Jesus, entretanto, foi para o monte das Oliveiras. De
madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o
povo ia ter com ele; e, assentado, os ensinava. Os escribas e Fariseus trouxeram à sua presença uma mulher
surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no
meio de todos”. (João 8:1-3).
Todos vocês entendem, por este ponto, ou não entendem?
Agora vamos ler o próximo versículo, versículo 4, todos juntos.
“Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em
flagrante adultério”. (João 8:4)
Sim, esta mulher foi surpreendida em adultério. Ela deve ter
ficado com muita vergonha, certo? E agora eu vou ler o versículo
cinco para vocês:
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“E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam
apedrejadas; tu, pois, que dizes ?” (João 8:5)
Amigos, há uma importante história aqui. Aqui há uma
mulher que pecou. Moisés disse que esta mulher deveria ser apedrejada até a morte. Mas “Tu, pois, que dizes?”. As pessoas estavam julgando uma pecadora. Quem deu o primeiro julgamento?
A lei deu o julgamento. A lei a sentenciou até a “morte”. Como
então, Jesus julgou a esta mulher? Um julgamento totalmente
diferente do da lei veio através de Jesus. O que diz? Diz: “Não é
culpada”. Esta é a diferença na lei. Uma pessoa que peca
somente pode receber a penalidade de morte. A única forma de
salvar esta pessoa é aplicando uma outra lei.
Uma irmã cantou um cântico agora pouco. Suponha que estejamos fazendo uma competição de canto. Não é só porque você
canta bem que você irá ganhar o primeiro prêmio. Quão bem
ou mal você faz depende do critério de julgamento. Por exemplo,
se o critério de julgamento diz que a pessoa que mais abrir a
boca irá receber a maior pontuação, há uma boa chance que
uma pessoa como eu possa receber o primeiro prêmio. A razão é
que não há muitas pessoas com a boca tão grande quanto a
minha. Isso significa que o resultado de quão bem ou mal você
canta irá mudar, de acordo com o critério de julgamento. Da
mesma forma, quando as pessoas pecam, o julgamento deste
pecado irá mudar de acordo com a lei. Esta mulher cometeu um
pecado. Mesmo que nós queiramos salvá-la, de acordo com a lei,
não há modo de salvá-la. Não há muito tempo atrás, aqui em
Busan, vocês devem ter sido pegos por violar o toque de recolher,
se vocês saíram depois da meia-noite. Mas ainda há pecado de
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sair depois da meia-noite? Não, não há. É porque a lei mudou.
Há muito tempo atrás, mesmo quando a lei do toque de recolher estava em prática, não havia toque de recolher em Kyungju,
na ilha de Jeju e na Província do Norte de Choongchung. Vamos
dizer que uma pessoa na fronteira entre a Província do Norte de
Choongchung e Província do Sul de Choongchung estivesse
perto da Província do Sul de Choongchung à meia-noite,
bebendo e se divertindo. Repentinamente, a polícia vem apitando, dizendo: “Você está violando o toque de recolher”. Se ele
correr para a Província do Norte de Choongchung, isso é
pecado? Isso não pode ser pecado na Província do Norte de
Choongchung porque não há a lei do toque de recolher lá.
Porém, se esta pessoa voltar para a Província do Sul de
Choongchung, a polícia irá pegá-la. Se ela fugir para a Província
do Norte de Choongchung, a polícia não tem autoridade para
prendê-la. Eu não sei muito sobre estas coisas, mas eu acho que
a polícia é muito zelosa sobre suas jurisdições. Se você violar o
toque de recolher, enquanto você estiver na fronteira da
Província do Sul de Choongchung, você tem que pagar uma
fiança, mas você está livre na Província do Norte de
Choongchung porque não há a lei do toque de recolher lá.
A mulher de João capítulo 8, a qual cometeu adultério, não
somente tentou cometer adultério, nem olhou alguém com lascívia, ou qualquer coisa assim. Estava tão claro que ela pecou
porque ela foi pega enquanto cometia adultério. De acordo com
a lei, esta mulher não podia ser tirada da destruição. Eu quero
lhes falar nesta noite sobre o verdadeiro caminho que esta
mulher surpreendida em adultério pôde ser libertada do pecado
através das palavras da Bíblia. O que eu digo, pode ser bem dife102
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rente do que todos vocês têm pensado até agora, mas eu espero
que vocês abram bem seus corações e escutem o que eu tenho a
dizer. Vamos falar sobre isso de novo. O que acontece se uma
pessoa da Província do Norte de Choongchung desce para a
Província do Sul de Choongchung depois da meia-noite? Ela vai
ser presa. No final ele sobe para a Província do Norte de
Choongchung. Suponham que logo depois que a polícia o siga
por todo o caminho da Província do Norte de Choongchung, a
polícia o prende. Então o que o homem preso irá dizer?
“Eu irei ser julgado na corte da Província do Norte de
Choongchung porque aqui é a Província do Norte de
Choongchung”. Suponha que ele vá e seja julgado. O juiz o põe
a sentar e lhe pergunta: “Qual é o seu pecado?”
“A lei do toque de recolher”. O juiz então diz: “O quê? Na
nossa província não tem violação do toque de recolher”. Depois
o policial diz: “Este homem estava correndo por aí, mesmo que
tenha passado da meia-noite. Eu tenho certeza disso. Eu mesmo
vi. Nós temos até fotos e testemunhas oculares”.
“Mas ele não é culpado”.
“Não, era esta pessoa com certeza. Ele foi pego no local”.
Independente do quanto ele diga isso, o juiz diz: “Isso é tudo
que você tem a dizer?”.
“Sim, é tudo”.
“O defensor não é culpado, volte para casa, trabalhe bastante e
tenha uma boa vida...”. Não há lei para atá-lo.
O que nos condena pecadores? A lei nos condena como pecadores. Pecado não pode ser pecado sem lei. Amigos, suponham
que eu seja uma pessoa que não creia em Jesus e suponha que eu
seja um fumante. Isso seria um pecado? Isso não pode ser um
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pecado, de acordo com a lei da República da Coréia de hoje.
Mas se a República da Coréia fizesse uma lei que dissesse: “Se
você fuma, você deve receber a pena de morte”, estaria tudo bem
para mim se eu fumasse? Se eu fosse pego fumando, eu iria imediatamente ser pego e ser executado. Assim, a lei estabelece o
pecado. Em Romanos diz que havia pecado antes da lei. Mas
quando não havia lei, o pecado não era considerado pecado.
Amigos, o que eu estou falando nesta noite pode ser um
pouco rígido e um pouco difícil para entender, mas eu irei continuar. A mulher surpreendida em adultério veio até Jesus, certo?
Mas ela andou até Ele com as suas próprias duas pernas? Ou
alguém a arrastou até lá? A Bíblia diz que os escribas e fariseus a
arrastaram até lá. Na verdade, não foram os fariseus ou escribas
que arrastaram esta mulher para Jesus, mas a lei. Poderia esta
mulher ser arrastada até Ele sem a lei? A lei causa o pecado e o
pecado é o que nos conduz até Jesus.
É como o começo da luz fosflorecente. A lâmpada inicial
acende e fica piscando antes que o tubo fosflorecente ascenda.
Quando a luz fosflorescente ascende, as lâmpadas iniciais apagam. Vocês já viram uma lâmpada inicial quebrada? A lâmpada
inicial precisa piscar e depois apagar, mas às vezes ela não apaga.
Se a lâmpada inicial não apagar, o tubo fosflorescente não pode
brilhar intensamente.
É assim que é na lei. Gálatas nos fala que a lei é como um aio
que nos conduz até Jesus Cristo. Sem a lei, você não pode saber
o que é mau, mesmo quando você pecar. A lei ensina o pecado
para nós. “Ah, Deus não gosta deste tipo de coisa”. “Oh, eu não
deveria cometer adultério”. “Oh, eu não deveria cometer assassinato”. Amigos, é a lei que nos faz perceber isso. Ninguém pode
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aparecer diante de Jesus, se não perceber o pecado. A lei fez
vocês, que querem receber o perdão dos pecados, perceber o que
é o pecado. A lei trabalha como a luz inicial. Depois de nos fazer
perceber o pecado dentro de nossos corações, a lei deve partir e
Jesus Cristo deve entrar. Amigos, se a luz inicial estiver sempre
ligada, o tubo fosforescente não pode brilhar de forma incandescente. Da mesma forma, quando seus corações são continuamente presos debaixo da lei, o Espírito Santo não pode nunca
estar em vocês. Vocês devem se libertar da lei e somente depois o
Espírito Santo de Deus estará sobre vocês.
Vamos continuar. As pessoas dizem: “Moisés na lei, nos mandou que tal pessoa seja apedrejada, mas o que você diz?”. Logo
depois, o que Jesus disse? Ele não disse nada. Ao invés, Ele escreveu na terra com o seu dedo. Muitos estudiosos da Bíblia estudaram sobre o que Jesus pode ter escrito, e eles especularam um
grande acordo sobre isso. Um dia eu estava conduzindo um
estudo Bíblico e alguém me fez uma pergunta.
“Pastor, quando Jesus estava julgando a mulher surpreendida
em adultério, o que Ele escreveu com o Seu dedo na terra?” eu
respondi a ele: “Eu não sei.”.
Dentre tantos livros que eu li neste mundo, não há um livro
tão verdadeiro, claro e definido como a Bíblia. Nesta Bíblia não
falta nada e tem um par para tudo. Se precisarmos saber de algo,
certamente deve estar escrito sobre isso na Bíblia. Eu li na Bíblia
que Jesus escreveu na terra com o Seu dedo, mas não diz o que
Ele escreveu. Como eu entendo isso? Há uma coisa que Deus
quer nos dizer. Não é sobre o conteúdo sobre o que Jesus escreveu, mas o fato de que Ele escreveu, na terra, com o Seu dedo.
Então, que significado tem de Jesus escrever na terra? Eu proA Mulher Surpreendida em Adultério

105

curei na Bíblia em todos os lugares onde foi escrito com o dedo.
No livro de Daniel, que a mão de um certo homem apareceu e
escreveu na parede: “Mene, Mene, Tekel e Parsim” (Daniel 5:25).
No final, quando eu vi onde Deus escreveu com o Seu dedo, eu
descobri um incrível segredo. Deus escreveu duas vezes neste
mundo. A primeira vez foi quando Moisés recebeu as tábuas de
pedra no Monte Sinai. Diz que Deus Sozinho escreveu os Dez
Mandamentos com o Seu dedo. Eu quero dizer a vocês, aqui,
qual a diferença entre Deus ter escrito com o Seu dedo os Dez
Mandamentos nas tábuas de pedra e o que Jesus escreveu com o
Seu dedo na terra.
Jesus não escreveu estas coisas em nenhum outro lugar, mas
Ele escreveu isso diante da mulher surpreendida em adultério.
Por que Ele escreveu isso diante da mulher surpreendida em
adultério? Jesus escreveu na terra onde Lhe foi pedido para julgar
a esta mulher. Os escribas e fariseus vieram e disseram: “Esta
mulher cometeu adultério. Ela foi pega no ato. A lei de Moisés
diz que este tipo de mulher deve ser apedrejada até a morte. Mas,
Mestre o que Você diz? Por favor, mostre-nos o Seu julgamento”.
Jesus estava sendo forçado a dar o Seu julgamento. Há um
significado no fato de Jesus ter escrito na terra com o Seu dedo
antes de julgar esta mulher. Esta mulher deveria ser julgada pela
lei. A lei julgou esta mulher primeiro. A lei foi escrita por Deus
nas tábuas de pedra no Monte Sinai há mais ou menos 1500
anos antes de Jesus. Se esta mulher tivesse sido julgada de acordo
com a lei que Deus escreveu com o Seu próprio dedo, no Monte
Sinai, então ela somente poderia ter morrido. Se Deus tivesse
julgado com a lei que Ele escreveu com o Seu dedo no Monte
Sinai, não somente esta mulher teria recebido a destruição, mas
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eu e vocês também. Enfim, nós somente podemos ser destruídos
porque ninguém na terra manteve a lei perfeitamente.
Estudiosos da Bíblia estudaram a Bíblia com um computador.
Como resultado, eles descobriram que no ano em que Moisés
recebeu as tábuas de pedras no Monte Sinai foi 1491 a.C..
Durante os 1500 anos entre Moisés ter recebido a lei e a vinda
de Jesus, nenhuma pessoa manteve a lei perfeitamente. Por causa
disso, qualquer um que é julgado pela lei somente pode ser destruído. Jesus Cristo veio para salvar, não somente aquela mulher,
mas para me salvar e a vocês nesta noite. Mas Jesus não pôde
salvá-la, nem pôde nos salvar com a lei do jeito que era. O
Senhor decidiu mudar a lei porque através da lei todas as pessoas
podem receber somente destruição. Mudar a lei para o quê? Ele
decidiu mudá-la para a lei do amor, a lei da graça e a lei da fé, e
é por isso que Jesus escreveu mais uma vez com o Seu dedo na
terra.
Estas palavras sobre a lei são um pouco difícil, mas elas têm
aspectos muito interessantes. A Bíblia diz que Abraão era justo.
Nos diz que ele se tornou justo pela fé. Abraão era um amigo de
Deus. Abraão não estava sem nenhuma culpa. Ele tomou uma
serva chamada Hagar como sua concubina, e ele enganou as pessoas, dizendo que a sua esposa era sua irmã. Abraão era um ser
humano, assim como nós. Ele tinha muitos defeitos e cometeu
muitos pecados. Mas como ele pôde ficar tão próximo de Deus?
Não havia leis entre Deus e Abraão. Naquele tempo, as pessoas
viviam conectadas com Deus, sem lei. Os erros de Abraão não
seriam reconhecidos, mesmo que Abraão tivesse feito coisas erradas porque não havia leis entre Deus e Abraão. Quando o povo
de Israel partiu do Egito, eles não queriam simplesmente receber
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graça. Eles disseram: “Nós iremos viver mantendo a Palavra de
Deus, então salve-nos”. Porque o povo de Israel estava falando
arrogantemente, Deus disse: “Está bem, eu irei lhes dar a lei.
Tentem mantê-la. Se vocês a manterem, vocês serão abençoados,
se não, vocês serão amaldiçoados”.
“Está bem, nós iremos mantê-la toda”, eles disseram. Mas ninguém foi capaz disso. Uma lei que não pode ser cumprida não
tem valor.
Suponha que eu tenha feito uma promessa com vocês nesta
noite, dizendo: “Se vocês vierem aqui amanhã às duas horas da
madrugada, eu irei lhes dizer sobre o perdão dos pecados”. Então
eu venho aqui às duas horas da madrugada, como o prometido.
Vocês também prometeram estar aqui. Mas se nenhum de vocês
vier, é uma promessa inútil. Agora Deus precisa estabelecer uma
nova lei para nós porque não há ninguém que possa manter a lei.
A Bíblia nos diz sobre isso em muitas partes. Diz: “Qual, pois,
a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões,
até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi
promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador”
(Gálatas 3:19).
Devemos jogar fora o Antigo Testamento porque nós não
precisamos mais da lei? Não é isso. Nós vamos para diante de
Jesus Cristo percebendo que nós somos pecadores através da lei.
O livro de Gálatas chama a lei de aio. Nós vivemos do jeito que
queremos por causa da falta da lei, nós não sabemos que nós
somos pecadores. Nos diz que nós percebemos através da lei que
nós somos pecadores que somente podemos morrer e isso nos
leva para diante de Jesus. A lei não foi dada para nos santificar,
nem para nos tornar justos. A lei nos foi dada para nos fazer per108
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ceber o pecado. Por favor, repitam depois de mim.
“A lei nos foi dada para percebermos o pecado”.
Se vocês esperavam se tornar limpos mantendo a lei, então
Ele teria nos dado uma lei que pudéssemos cumprir. Mas Deus
nos deu uma lei que não conseguimos manter. Não é por falta
de esforço que nós não conseguimos cumprir a lei. Não por falta
de determinação que nós somos incapazes de fazer isso. Por
natureza, nós somos seres que não conseguimos manter a lei. Por
quê? É porque a lei por inteiro tem que ser cumprida, não
somente uma parte dela. Mesmo que vocês cumpram uma parte
dela e quebre somente uma lei, é a mesma coisa de estar quebrando todas. Quando nós tentamos cumprir a lei, e nós a quebramos, nós percebemos: “Nossa, eu sou um pecador”.
Amigos, há tantas pessoas hoje em dia, que sem saber disso,
estão tentando arduamente manter a lei, para ir para diante de
Deus, para poder ir para o céu. A mulher surpreendida em adultério aqui representa não somente esta mulher surpreendida em
adultério. Nesta noite, isto está falando, na verdade, sobre nós.
Se nenhum de vocês ficar diante da lei para ser julgado, vocês
somente poderão morrer. A Bíblia diz: “O salário do pecado é a
morte”. É porque não há ninguém que não tenha pecado. Assim,
Jesus teve que mudar a lei para salvar a mulher. Jesus escreveu na
terra com o Seu dedo.
Primeiro, Deus escreveu os Dez mandamentos da lei.
Segundo, Jesus Cristo escreveu a lei do amor. Vamos abrir a
Bíblia. O livro de Jeremias vem depois do livro de Isaías, no
Antigo Testamento. Encontraram? Vamos ler Jeremias 31:31.
“Eis aí vêm dias, diz o Senhor, em que firmarei nova
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aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não
conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que
os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito; porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu
os haver desposado, diz o Senhor”.
As leis que eles receberam no Monte Sinai foi estabelecida no
dia que eles foram conduzidos para fora do Egito. Agora, outra
lei foi estabelecida.
“Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia
em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do
Egito; porquanto eles anularam a minha aliança, não
obstante eu os haver desposado, diz o Senhor: Porque
esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois
daqueles dias, diz o Senhor: Na mente, lhes imprimirei
as minhas leis, também no coração lhas inscreverei; eu
serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará
jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu
irmão, dizendo: Conhece ao senhor, porque todos me
conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o
Senhor. Pois perdoarei as suas iniqüidades e dos seus
pecados jamais me lembrarei.” (Jeremias 31:32-34)
Um dia, talvez há dois anos atrás, minha esposa me disse:
“Querido, eu acho que você precisa de um novo terno”. Eu não
havia percebido isso, mas meu terno estava velho e estava gasto.
Então eu fui para um alfaiate com a minha esposa e fiz um novo
terno. Por que eu precisava de um novo terno? Eu precisava de
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um novo terno porque o meu velho estava gasto e não era mais
apropriado. Claro, hoje em dia há muitas pessoas que compram
novos ternos, mesmo que tenham muitos bons ternos pendurados em seus armários. Amigos, por que vocês precisam de novos
sapatos? Se os sapatos que vocês estão calçando ficarem gastos,
então vocês precisam de um novo sapato. Havia a lei entre Deus
e o povo de Israel. Havia uma aliança. Deus prometeu:
“Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te
alcançarão todas estas bênçãos: Bendito serás tu na
cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu
ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais,
e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o
teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares
e bendito, ao saíres.” ( Deuteronômio 28:2-6)
Mas amigos, nenhuma pessoa dentre os israelitas puderam
cumprir a lei. Ninguém mantinha a lei perfeitamente, não
somente dentre o povo de Israel, mas dentre muitas pessoas do
mundo. Assim, não tinha utilidade para Deus se Ele desse ou
não a lei. Na verdade, da perspectiva de Deus, esta lei era inútil.
Deus disse que uma nova aliança, uma nova lei deveria ser estabelecida porque não havia caminho no qual nós pudéssemos ir
para diante de Deus através desta lei. Isso foi profetizado em
Jeremias capítulo 31. Quem estabeleceu essa lei? Deus a estabeleceu. Pode o Pastor Park mudá-la? Ele não pode. E foi por isso
que Jesus começou a escrever na terra com o seu dedo. Nós não
sabemos o que Ele escreveu. Essa mulher é uma pecadora que de
acordo com a Lei de Moisés somente poderia morrer. A lei tinha
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que ser mudada para uma nova lei porque Jesus veio salvar os
pecadores que somente podiam morrer. Assim, Ele escreveu a lei
da graça do Espírito Santo e esta mulher não mais precisaria ser
julgada de acordo com a antiga lei. Agora ela recebe o julgamento de quem? Agora ela é julgada através da lei da graça e da
lei do amor de Jesus.
“Aquele que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que lhe atire a pedra” (João 8:7)
Ninguém podia apedrejá-la. Todos eles foram embora. Jesus
deu o Seu julgamento.
“Nem eu tampouco te condeno; vai e não peques mais.”
(João 8:11)
Jesus julgou a esta mulher com a lei do amor porque Ele
tomou os pecados dela.
Há muitos dentre vocês que estão indecisos indo e vindo
entre as duas leis. Uma vez vocês estão debaixo de uma lei, da
Lei de Moisés, e às vezes vocês estão debaixo da outra lei, a lei do
amor. Às vezes vocês dizem que receberam o perdão dos pecados
através da graça de Jesus. E às vezes vocês dizem: “Eu sou um
pecador que somente pode morrer”. Sua vida espiritual não
pode crescer porque vocês estão indo e vindo. Se vocês forem
ficar debaixo da lei, vocês têm que manter a lei perfeitamente. Se
vocês forem vir para diante de Jesus, vocês precisam esquecer a
lei e receber graça. Vocês devem escolher entre um ou outro.
Claro, a lei não é pecado. A lei é uma boa coisa.
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Algumas pessoas hoje em dia não conseguem acreditar que
Jesus andou sobre a água. “Como uma pessoa pode andar sobre
a água? A gravidade específica do homem é bem maior do que a
gravidade específica da água”. Não é? Mas se Jesus fizer somente
o que o homem pode fazer, eu não irei crer em Jesus. Eu creio
que Jesus andou sobre a água porque Ele faz as coisas que eu não
consigo fazer. Se Ele somente fizer o que eu consigo fazer, Ele é
exatamente como eu, então por que eu iria crer nEle?
Jesus andou sobre a água, certo? Eu também sei como andar
sobre o mar. Vocês, povo de Busan, vivem perto do oceano.
Vocês gostariam de me ensinar a andar sobre a água? Vocês querem que eu lhes ensine? Claro, eu não aprendi isso através da
Bíblia, mas porque estamos falando sobre o assunto, eu irei lhes
ensinar. Não é tão difícil, este negócio de andar sobre a água,
então escutem cuidadosamente. Corra rapidamente em direção
ao oceano da Praia de Haeundae. Quando vocês chegarem na
água, primeiro, pisem com o pé esquerdo no mar. Antes que o
pé esquerdo afunde, pisem com o pé direito. Então, antes que o
seu pé direito afunde, pisem com o esquerdo. Se vocês pisarem
com o seu pé direito antes que o esquerdo afunde, vocês poderão andar até a Ilha de Daema e até mesmo até o Japão. Vocês
poderão até mesmo ir até a América. Se vocês se afogarem,
fazendo exatamente como eu lhes ensinei, eu irei me responsabilizar. Mas se vocês se atrasarem em pisar com o seu pé esquerdo
porque o seu pé direito estava afundando, eu não irei me responsabilizar. Vá e tente na Praia de Haeundae. Vocês não irão se afogar.
Isso é engraçado, certo? É assim que a lei é. Seria bom, se
vocês pudessem cumprir a lei, mas o problema é que não temos
A Mulher Surpreendida em Adultério

113

fé para pisar com o nosso pé esquerdo antes que o nosso pé
direito afunde. Cumprir a lei é também impossível para nós. Há
um antigo ditado coreano que diz: “Nem ao menos olhe para
uma árvore que você não consegue escalar”. Mesmo que vocês
tentem arduamente, dizendo: “Senhor”, não funciona. Eu não
sei quem lhes ensinou a fazer desta forma. Deus lhes deu a lei,
sabendo que vocês seriam completamente incapazes de cumprilas. Quão arrogante vocês se tornariam, se vocês pudessem cumprir as leis? Porque vocês não conseguem cumpri-las, vocês
dizem: “Senhor, eu sou um pecador”, e vocês se humilham.
Deus conhece muito bem ao homem. Ele sabe o que podemos e o que não podemos fazer. Assim, Ele fez a lei para que fôssemos incapazes de cumpri-la. Mas ainda nós caímos na mentira
de Satanás que diz: “Tente arduamente cumprir a lei”, e nós tentamos cegamente, incapazes de ver o caminho da graça.
Quando eu estava recebendo aula de direção, o instrutor falou
sobre isso. Se uma pessoa estiver parada, ela pode ver um total
de 180 graus à sua esquerda e à sua direita. Mas quando ela está
dirigindo a 100 quilômetros por hora, ela só pode ver 15 graus.
Quando pela primeira vez eu fui do interior para Seul, a estrada
estava tão complicada, mas mesmo assim eu tinha que dirigir o
meu carro. Eu abri o mapa com a minha esposa e marquei os
lugares que eu tinha que visitar. Nós estudávamos como poderíamos chegar até aquela casa antes de irmos. Enquanto eu dirigia,
eu somente olhava para frente. Eu não podia olhar para esquerda
ou para direita, porque eu não estava familiarizado com a
estrada. Eu estava voltando para minha casa e conversando com
a minha esposa. Então ela me disse: “Nossa, nós passamos por
tais e tais prédios hoje”. Então eu disse: “Nós passamos por estes
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prédios?” eu estava tão ocupado vendo os sinais e olhando
somente para frente, somente vendo o tráfego porque eu não
estava familiarizado com a estrada.
Amigos, quando uma pessoa está relaxada e tem tempo, ela
pode ver 180 graus, ou até mesmo 360 graus, mas quando ela
está indo a 100 quilômetros por hora, ela tem um campo de
visão de somente 15 graus, e as coisas ao redor passam tão rápido.
Eu tenho que viajar mais de 400 quilômetros na estrada para vir
até aqui de Seul. Eu não posso vir até aqui de carro, se eu não
manter meus olhos na estrada por todo o tempo, então não há
oportunidade para olhar para os lados.
Nós estamos tão ocupados tentando manter a lei que nós não
temos chance de olhar para o lado porque Satanás acelerou os
nossos olhos na lei. Nós estamos incapazes de ver onde a estrada
do perdão dos pecados está, ou o que é a lei da graça. Nós conseguimos enxergar como os nossos pecados foram perdoados. Nós
tentamos manter a lei. Esta é a vida espiritual de muitas pessoas.
“Ah! Eu pequei mais uma vez por causa da minha fraqueza.
Senhor, por favor, perdoe este desprezível pecador!”
Amigos, mesmo uma boa música é uma boa música quando
você a escuta uma ou duas vezes. Ficaria Deus feliz com você
chorando tão miseravelmente? Deus diz: “Eu estou cansado
disso! Você nem mesmo é bonito quando você está sorrindo”.
Diria Ele isso? Deus quer nos encontrar em meio à alegria. Deus
é Aquele que nos dá a paz.
Deus é o Senhor da paz. Quando vocês estão aprisionados em
baixo da lei, vocês não podem experimentar a alegria, e felicidade, nem paz por toda a sua vida. Vocês não podem somente
chorar e orar: “Senhor, eu sou tão fraco. Por favor, perdoe este
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pecador”. E mais, vocês somente podem dizer: “Você tem que
chegar no céu para saber se você vai para o céu ou não”. Porque
vocês não têm fé, porque vocês são incapazes de crer na clara
palavra da promessa da Bíblia, vocês somente podem dizer:
“Você tem que chegar lá para saber”. Eu disse para uma certa pessoa: “Eu moro em Gangnam, na Rua Daechi # 316 no complexo de apartamento Unma”. Se ele responder: “Eu tenho que
ir lá para saber disso”, então essa pessoa não acredita em mim. Se
esta pessoa acreditar em mim, mesmo que ela não tenha estado
lá, ela irá acreditar nas minhas palavras. Acabaram as nossas fitas
cassetes por estarmos gravando os sermões e o irmão encarregado ligou para a companhia de fita cassete em Seul: “Por favor,
mande-nos 1.000 fitas virgens”. Amigos, porque eles confiam
em nós, eles disseram: “Por favor, deposite-nos o dinheiro na
nossa conta bancária”, e nos mandou 1.000 fitas antes de receber
o pagamento. Esta pessoa acreditou em nós e eu sou grato por
isso. Esta pessoa vive em Seul, e mandou 1.000 fitas para alguém
de Busan que ele nem mesmo conhece. Isso é fé. “Ah, mas e se
ele não me mandar o dinheiro?”. Se ele tivesse essa dúvida, ele
não poderia me mandar as fitas. Deus claramente prometeu: “Se
você fizer isso desta forma ou daquela, seus pecados serão perdoados. Se você fizer desta forma, você poderá ser salvo, e se você
fizer desta forma você poderá ir para o céu”.
Se vocês acreditarem nisso, vocês saberão disso, mesmo sem
ter estado lá. Vocês dizem que têm que chegar lá para saber porque vocês não crêem. Mas se vocês tiverem que estar diante de
Deus para descobrirem, já será muito tarde. Quando vocês
forem lá, e não for o céu, mas sim inferno, então que bem terá
nisso? Vocês já estarão no inferno. Ele nos deu a Bíblia e nos
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enviou Jesus Cristo para que possamos receber o perdão dos
pecados e ir para o céu, antes de encontrar o Senhor naquele dia.
“Senhor, eu não acredito em Você, Senhor”. Não há ninguém
que diga isso. Ninguém nunca diz: “Eu não acredito em Deus,
Deus, por favor, tenha compaixão de mim”. A maioria das pessoas pensa que acreditam, mas se elas não acreditam na promessa
de Deus, elas não acreditam em Deus.
Eu nunca fui para o céu, mas eu acredito que eu vou para lá.
É porque eu sei que Jesus não é um mentiroso e que a Bíblia não
mente.
Este mundo não é a minha casa. Ele certamente me deu o
mundo eterno. O Senhor prometeu que um dia Ele iria vir e me
levar. Ele me fez esta promessa. As pessoas que não receberam a
promessa têm que ir lá para descobrir.
Amigos, Apóstolo Paulo não fez nada de bom para ser salvo.
O malfeitor na cruz não fez algo de bom para ser salvo. Ele não
tentou ser salvo fazendo as coisas zelosamente ou tentando manter a lei. E também é verdade que a mulher surpreendida em
adultério recebeu o perdão dos pecados. Se nós pudéssemos
manter a lei e ter os nossos pecados lavados, e se nós pudéssemos
não pecar, nós não precisaríamos do perdão dos pecados. Nós
precisamos da lei da graça, do perdão dos pecados porque não
podemos fazer as coisas de acordo com a lei porque nós somos
pecadores que não podemos manter toda a lei. Quão incrível
esta lei da graça é! Tornando um pecador em pecador é o que a
Lei de Moisés faz e tornando um pecador num justo é o que a
lei da graça faz. Amigos, eu não digo que posso ir para o céu
porque eu não tenho pecado. Não é que eu posso ir para o céu
porque eu nunca menti, nem roubei e nunca pequei nehuma
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vez.
Há muito tempo atrás, houve uma competição de mentira.
Pessoas que eram conhecidas por serem bons mentirosos se reuniram e competiram para ver quem mentiria melhor. O último
competidor subiu no palco e disse.
“Amados amigos, eu estou na competição de mentira, mas eu
não tenho nenhuma confidência porque desde que eu nasci eu
nunca menti. Então, eu não posso mentir. Eu estou aqui
somente porque as pessoas ao meu redor continuamente me disseram para estar aqui. Não posso mentir, então eu simplesmente
irei descer”. Na cerimônia de premiação, ele ganhou o primeiro
lugar. A pessoa que diz: “Eu não minto” é o melhor mentiroso.
Nós todos somos pessoas que quebramos a lei. Nós todos somos
pessoas que pecamos. Mas o Senhor mudou a lei. Ele nos lavou
e nos justificou, nós que já caímos no pecado. O que Jesus disse,
depois de escrever na terra com o Seu dedo?
“Eu não te condeno. Você não tem mais pecado”.
Amigos, antes de eu perceber este precioso segredo, todas as
vezes que eu lia a Bíblia eu invejava esta mulher surpreendida em
adultério. Embora ela tivesse sido surpreendida em adultério e
estivesse numa posição de apanhar até a morte, eu a invejava
porque ela, ao menos uma vez, escutou a Jesus: “Você não tem
pecado”. Outra pessoa que eu invejava era o malfeitor da cruz.
Mesmo que você estivesse sendo executado, se você pudesse ir
para o céu com o Senhor, quão abençoado isso seria! Mais tarde,
eu aprendi que a mulher surpreendida em adultério era eu. Eu
descobri que esse malfeitor na cruz era eu. Assim, eu percebi que
as palavras que Jesus falou para a mulher surpreendida em adultério eram palavras ditas para mim. Eu percebi que as palavras
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que Ele disse para o malfeitor na cruz eram palavras que Ele
estava falando para mim. Depois eu abri os meus olhos e vi, as
histórias de Davi, as histórias de Paulo, e tantas histórias de
outros na Bíblia, eram todas histórias sobre mim. O Senhor
disse para a mulher surpreendida em adultério:
“Nem eu tampouco te condeno.” (João 8:11)
Estas palavras, eu cri nelas como sendo palavras que o Senhor
estava falando para mim. Jesus disse que Ele não nos condena.
Jesus disse que eu fui purificado. Jesus disse que eu sou justo.
Aleluia! É por isso que eu sou justo. Vocês acham que o Pastor
Park é justo porque ele não peca? Se uma pessoa se torna justa
por não pecar, é pelo seu próprio esforço. Se uma pessoa que
tenha pecado tanto quanto eu, se torna justo por Jesus o ter
purificado, isto é verdadeira graça. Assim, eu recebi o perdão dos
pecados pela graça, sem preço, não há nada que eu tenha feito.
Não houve nenhum esforço da minha parte.
Pecados de anos foram lavados.
Negras manchas se tornaram em neve.
Escuras noites mudaram para dia,
quando para fonte eu for.
Eu estou acreditando e recebendo
enquanto para a fonte eu vou.
No meu coração, as ondas foram purificadas,
Mais branco do que a alva neve.
Não é porque eu não pequei. Não é porque eu não menti. Eu
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sou purificado através da crença de que o Senhor foi crucificado
e morreu.
O egoísmo está perdido no amor,
amor para aquele cujo amor você conhece.
Todo meu tesouro está lá em cima
quando eu para a fonte for.
Na cruz, meus pecados foram lavados.
Eu estou crendo e recebendo
enquanto para a fonte eu for.
No meu coração, as ondas foram purificadas
mais branco do que a alva neve.
Muito tempo se passou. Eu irei dizer só mais uma coisa e
completar por esta noite. E nós também precisamos ter comunhão individual.
Por favor, abram suas Bíblias em Romanos capítulo 4, versículo 4. Eu irei ler:
“Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como
favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha,
porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é
atribuída como justiça”.
Pode Deus chamar um pecador de justo? Ele não pode. Um
pecador é um pecador, e uma pessoa justa é uma pessoa justa.
Assim, Deus não pode nos chamar de justos, se nós somos peca120
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dores. Deus não nos julgou. Ele esperou até Ele nos justificar
então assim Ele nos chamou de justos. Ele esperou até Jesus ser
crucificado e morrer, para lavar todos os nossos pecados. Deus
viu que todos os nossos pecados foram lavados através da crucificação de Jesus. Deus nos viu depois que Jesus foi crucificado e
disse que nós somos justos. Quando Deus nos vê, todos os nossos pecados foram lavados na cruz de Jesus. Mas como isso
parece para vocês? Dentre vocês, há aqueles que têm os olhos de
Deus, dizendo: “Todos os nossos pecados foram lavados”. As
pessoas que crêem desta forma são justificadas pela fé. Mas aqueles que dizem: “Mas eu ainda sou um pecador”, são pessoas que
dizem que a crucificação de Jesus não lavou os seus pecados. Há
muitas pessoas que oram, dizendo: “Deus, perdoe os meus pecados”. Amigos, quando Jesus foi crucificado, Ele lavou os seus
pecados ou Ele não lavou? Se os seus pecados foram lavados,
vocês têm que pedir para que eles sejam lavados de novo?
“Mas nós pecamos de novo”. Então estes pecados que vocês
cometem, não foram lavados? Aqui, nós podemos ver como os
pensamentos daqueles que têm fé e daqueles que não têm diferem. Aqueles que têm fé dizem: “Ah, ha, meus pecados foram
lavados tão brancos quanto a neve”. Aqueles que não têm fé,
dizem: “Mas eu ainda sou um pecador”. Assim, aqueles que não
têm fé não dependem da graça da cruz de Jesus Cristo, mas de
seus esforços e de si mesmos. Eles dependem de suas próprias
obras. E aqueles que não têm fé somente podem cair para
debaixo da lei. Eles somente podem acabar tentando manter a
lei. Gálatas nos diz que depois que a fé vem nós não mais somos
servos da lei.
Amanhã de manhã, eu irei continuar a falar sobre isso.
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Desculpem-me porque eu falei tão dogmaticamente nesta noite.
De qualquer forma, no sermão de hoje, Jesus não julgou a esta
mulher de acordo com a Lei de Moisés, porque se não esta
mulher somente poderia ser apedrejada até a morte. Jesus julgou
esta mulher através da lei do amor, da lei da graça, uma lei completamente diferente da Lei de Moisés.
Nesta noite, vocês não podem fazer nada se não serem destruídos, se vocês permanecerem diante da Lei de Moisés. Por favor,
venham para diante da lei da graça de Jesus. Então nesta noite
vocês serão capazes de receber a purificação dos seus pecados.
Vamos fechar os nossos olhos e abaixar as nossas cabeças.
Estimados amigos, nós escutamos nesta noite as incríveis palavras de como Jesus veio e perdoou todos os nossos pecados, não
através da lei, mas através do amor. Eu sei que esta sessão não é
o suficiente para nós falarmos sobre isso. Mas se houver qualquer
um dentre vocês que sintam: “Deus, eu sou simplesmente como
a mulher surpreendida em adultério. Deus, eu sou uma pessoa
suja e imunda como a mulher surpreendida em adultério. Eu
sou uma pessoa suja. Assim como a mulher surpreendida em
adultério foi para diante de Jesus e recebeu a promessa da remissão dos seus pecados, Deus, eu também, nesta noite, quero receber a purificação dos meus pecados diante de Você, Senhor. Eu
quero que o meu coração fique livre do pecado através do sangue da cruz onde Jesus foi crucificado. Deus, tenha compaixão
de mim. Deus, por favor, salve-me?”. Se for assim, por favor,
silenciosamente levante a sua mão direita. Há alguém dentre
vocês que queira ter a segurança do perdão dos pecados, quem
quer nascer de novo pela fé e receber a redenção eterna? Por
favor, silenciosamente levante a sua mão direita. Obrigado.
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