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Queridos amigos, 
bom dia! Uma ótima quinta-feira 
para você e todos os seus. Jesus 
e a mulher adúltera, é uma 
passagem bíblica bem conhecida 
de todos. Os religiosos, mestres 
da lei e os fariseus, 
apresentaram ao Senhor uma 
mulher que havia sido 
surpreendida em adultério. Relembraram a Jesus o que dizia a lei de Moisés, 
que ordenava apedrejá-la. Os religiosos, mais uma vez, buscavam acusar 
Jesus pelo descumprimento das leis mosaicas. Após a abordagem, Jesus 
inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Mas como eles não 
paravam de interrogá-lo, se levantou e disse: “Se algum de vocês estiver sem 
pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela”.  

  
Ao ouvirem isso, foram saindo, um a um, começando pelos mais 

velhos, permanecendo só Jesus e aquela mulher, ao que Jesus a indagou: 
“Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou?”. (João 8:3-10).  

  
Quantas vezes fomos pegos, com pedras nas mãos, pronto a 

julgar o nosso próximo? Esse é exatamente o tema do escrito “O monge e a 
prostituta”, que compartilho com vocês nesse novo dia:  

  

O MONGE E A PROSTITUTA  
  
Vivia um monge no recôndito do monastério, que era circundado 

por uma comunidade. Na casa, bem em frente a saída do monastério, morava 
uma prostituta. Observando a quantidade de homens que a visitavam, o 
monge resolveu chamá-la na porta daquela instituição religiosa, afirmando-
lhe:  

  
- Você é uma grande pecadora – repreendeu-a. – Desrespeita a 

Deus todos os dias e todas as noites. Será que você não consegue parar e 
refletir sobre sua vida depois da morte?  

  
A pobre mulher ficou extremamente abalada com as palavras do 

monge e, com sincero arrependimento, orou a Deus implorando perdão. Pediu 
também que o Todo-Poderoso a fizesse encontrar uma nova maneira de 
ganhar o seu sustento.  

  
Tratando-se ali de uma comunidade pobre, aquela mulher não 

conseguiu nenhum trabalho diferente. E, depois de uma semana de muitas 
dificuldades, inclusive passando fome, buscou ajuda daquele monastério. Não 
lhe foi permitida a entrada naquele local, dado que era uma comunidade 
religiosa onde somente homens poderiam ter acesso e circularem. Não teve, 
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então, saída, voltou a prostituir-se. Mas, cada vez que entregava seu corpo a 
um estranho, orava a Deus pedindo perdão.  

  
O monge, irritado porque seu conselho não produzira nenhum 

efeito, pensou consigo mesmo: “A partir de agora, vou contar quantos homens 
entram naquela casa, até o dia da morte dessa pecadora”.  

  
E, desde esse dia, ele não fazia outra coisa a não ser vigiar a 

rotina daquela mulher: a cada homem que entrava, colocava uma pedra num 
monte.  

  
Passado algum tempo, o monge tornou a chamar a prostituta, e 

da porta do monastério disse-lhe:  
  
- Vê este monte de pedras ao lado de nosso muro? Cada pedra 

dessas representa um dos pecados morais que você cometeu, mesmo depois 
de minhas advertências. Agora torno a dizer: abandone esse pecado, tenha 
cuidado com as más ações! A voz daquele monge estava alteada e os que 
passavam por perto ouviram aquela admoestação.  

  
A mulher começou a tremer, percebendo como se avolumava 

seus pecados. Voltando para casa, extremamente envergonhada e abalada, 
derramou lágrimas de sincero arrependimento, orando:  

  
- Ó Senhor, quando irás me livrar desta miserável vida que levo? 

Morrerei de fome, mas não mais cairei nesse terrível pecado.  
  
Naquele mesmo dia, aquela mulher veio a falecer. Por vontade 

de Deus, também naquele mesmo dia, aquele monge veio a óbito.  
  
A alma da prostituta subiu imediatamente ao céu, enquanto os 

demônios levaram o monge ao inferno. Ao cruzarem no meio do caminho, 
aquele monge viu-se indignado e clamou:  

 
- Ó Senhor, essa é a Tua justiça? Eu, que passei a minha vida em 

devoção a tua causa, agora sou levado ao inferno, enquanto essa prostituta, 
que vivia em constante pecado, está subindo ao céu?  

  
Ouvindo isso, um dos anjos do Senhor o respondeu:  
  
- São sempre justos os desígnios de Deus. Você achava que o 

amor de Deus se resumia a julgar o comportamento do próximo. Enquanto 
você enchia o seu coração com as impurezas do pecado alheio, essa mulher 
orava fervorosamente, dia e noite, suplicando perdão e pedindo ajuda a Deus. 
Deus acolheu as súplicas daquela pobre mulher, desassistida, inclusive, pelo 
monastério de quem buscou ajuda. As pedras que você amontoou, que 
deveriam significar condenação daquela mulher adúltera, segundo o seu 
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julgamento, o distanciou cada vez mais de um Deus que sonda os corações e 
exerce misericórdia com os que lhes são sinceros. O seu monastério, seus 
paramentos, seus rigores religiosos nada significaram para Deus, que não julga 
segundo as aparências. 
 


