
Jesus and a Woman Caught 

in Adultery

Jesus e uma mulher pega 
em adultério

As Jesus was speaking, the teachers of 
religious law and the Pharisees brought a 
woman who had been caught in the act of 
adultery. They put her in front of the crowd.

“Teacher,” they said to Jesus, “this woman 
was caught in the act of adultery. The law of 
Moses says to stone her. What do you say?”

Jesus estava sentado, ensinando a todos. Aí 
alguns mestres da Lei e fariseus levaram a 
Jesus uma mulher que tinha sido apanhada 
em adultério e a obrigaram a ficar de pé no 
meio de todos. Eles disseram:

— Mestre, esta mulher foi apanhada no ato 
de adultério. De acordo com a Lei que Moisés 
nos deu, as mulheres adúlteras devem ser 
mortas a pedradas. Mas o senhor, o que é 
que diz sobre isso?



Jesus stooped down and wrote in 
the dust with his finger. They kept 
demanding an answer, so he stood 
up again and said, “All right, but let 
the one who has never sinned 
throw the first stone!” Then he 
stooped down again and wrote in 
the dust.

Eles fizeram essa pergunta para 
conseguir uma prova contra 
Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas 
ele se abaixou e começou a 
escrever no chão com o dedo. 
Como eles continuaram a fazer a 
mesma pergunta, Jesus endireitou 
o corpo e disse a eles: 

— Quem de vocês estiver sem 
pecado, que seja o primeiro a 
atirar uma pedra nesta mulher!

Depois abaixou-se outra vez e 
continuou a escrever no chão. 



When the accusers heard this, they slipped away one by one, 
beginning with the oldest, until only Jesus was left in the 
middle of the crowd with the woman. 

Then Jesus stood up again and said to the woman, “Where are 
your accusers? Didn’t even one of them condemn you?”

“No, Lord,” she said.

And Jesus said, “Neither do I. Go and sin no more.”

Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, 
começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a 
mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo 
e disse à mulher: “Onde estão seus acusadores? Nenhum deles 
a condenou?”.

“Não, Senhor”, respondeu ela.

E Jesus disse: “Eu também não a condeno. Vá e não peque 
mais”.
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