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“Jesus pois abaixando-se, pôs-se a escrever com o 

dedo na Terra” 

         

O Sublime Rabi da Luz, diante da suposição do erro da mulher 

adúltera, cercado de acusadores, todos eles, na sua maioria homens, 

abaixou-se ao solo, pondo-se a escrever. Sua Atitude, tomada como 

afronta e displicência diante dos acusadores, nada mais era senão 

humildade, simplesmente para não olhar acusada e acusadores, sobre o 

plano superior do orgulho. 

Assim todos os olhares voltavam-se ao solo para ver o que o 

Mestre responderia. 

É muito simples esperar dos outros atitudes corretas, 

pensamentos corretos, moral ajustada aos comodismos de uma 

sociedade que suspeita de si própria, trilhando caminhos cada vez mais 

infelizes. 

Não poderia haver outra resposta do Mestre, aparentemente 

dispersivo ante a turba ansiosa. 



 

CCEENNTTRROO  EESSPPÍÍRRIITTAA  BBEENNFFEEIITTOORR  
  

  

Mensagem psicografada pelo Médium Rinaldo De Santis em Reunião Pública,              
 

CE BENFEITOR – Rua Ercília, 252 – Camilópolis – S. André – SP - CEP 09230-570 

                                                                     M 13 06 14 ERNESTO  

 

“ - Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado”. 

Retiraram-se os acusadores cheios de suas trevas interiores como 

se eles fossem os acusados e não a mulher. 

Por quê o Cristo teria tomado tal atitude? Seria mais simples 

deixar que aquela mulher fosse punida. Entretanto, Ele, o Príncipe da 

Luz, perguntou: 

“ –Oh! Mulher, onde estão os que te acusam”. 

“ - Pois tampouco Eu te condeno”. 

Revela a Sabedoria Suprema, tolerância, benevolência, não 

julgamento. 

Poderia haver condenação que àquela! 

Então irmãos, vamos todos e toleremo-nos uns aos outros, 

deixemos o julgamento e renovemo-nos no amor que dissolve todos os 

erros. 

 

  Ernesto 
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