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Naquele tempo, dizia Jesus aos judeus 
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O MEU DESENHO PARA JESUSQuinta
Semana

O Senhor é meu pastor: nada me 
falta. Leva-me a descansar em verdes 

prados, conduz-me às águas 
refrescantes e reconforta a minha 

alma. (Salmo 22)
A partir desse dia, decidiram 

matar Jesus. Por isso Jesus já 
não andava abertamente entre 
os judeus, mas retirou-Se para 
uma região próxima do deserto, 

para uma cidade chamada 
Efraim, e aí permaneceu com os 

discípulos. (João 11)

Naquele tempo, dizia Jesus aos judeus 
que tinham acreditado n’Ele: «Se 

permanecerdes na minha palavra, sereis 
verdadeiramente meus discípulos, 

conhecereis a verdade e a verdade vos 
libertará». (João 8)

Naquele tempo, Jesus foi para o monte das Oliveiras. (…) 
Os escribas e os fariseus apresentaram a Jesus uma 

mulher surpreendida em adultério, colocaram-na no meio 
dos presentes e disseram a Jesus: «Mestre, esta mulher 
foi surpreendida em flagrante adultério. Na Lei, Moisés 
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Jesus respondeu-lhes: «Em verdade, 
em verdade vos digo: Antes de 
Abraão existir, ‘Eu sou’». Então 

agarraram em pedras para 
apedrejarem Jesus, mas Ele ocultou-

Se e saiu do templo. (João 8)

Então Jesus disse-lhes: 
«Apresentei-vos muitas 
boas obras, da parte de 

meu Pai. Por qual dessas 
obras Me quereis 

apedrejar?» (João 10)

foi surpreendida em flagrante adultério. Na Lei, Moisés 
mandou-nos apedrejar tais mulheres. Tu que dizes?». 
Falavam assim para Lhe armarem uma cilada e terem 

pretexto para O acusar. Mas Jesus inclinou-Se e 
começou a escrever com o dedo no chão. Como 

persistiam em interrogá-l’O, ergueu-Se e disse-lhes: 
«Quem de entre vós estiver sem pecado atire a primeira 

pedra». Inclinou-Se novamente e continuou a escrever no 
chão. Eles, porém, quando ouviram tais palavras, foram 
saindo um após outro, a começar pelos mais velhos, e 
ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. Jesus 

ergueu-Se e disse-lhe: «Mulher, onde estão eles? 
Ninguém te condenou?». Ela respondeu: «Ninguém, 

Senhor». Disse então Jesus: «Nem Eu te condeno. Vai e 
não tornes a pecar». (João 8)

Naquele tempo, disse Jesus 
aos fariseus: «Eu vou partir. 

Haveis de procurar-Me e 
morrereis no vosso pecado. 
Vós não podeis ir para onde 

Eu vou». (João 8)
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