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Estamos estudando o Catecismo da Cidade Nova este ano, porque é um grande resumo do que acreditamos como cristãos. Vou

ler a pergunta 29 e depois vamos ler a resposta juntos. 

Pergunta 29: Como podemos ser salvos?

Somente pela fé em Jesus Cristo e em sua morte expiatória substitutiva na cruz; assim,
embora sejamos culpados de ter desobedecido a Deus e ainda estarmos inclinados a
todo mal, no entanto, Deus, sem nenhum mérito próprio, mas apenas por pura graça,
nos imputa a perfeita justiça de Cristo quando nos arrependemos e cremos nele.

Em nosso sermão de hoje, veremos duas pessoas diferentes que precisam da pura graça de Deus. Um se arrependeu e creu em

Cristo. O outro é convidado a se arrepender e crer. Agora vou ler Lucas 7:36-50, e então podemos olhar de perto a Palavra de

Deus juntos.

36 Um dos fariseus convidou Jesus para jantar com ele, então Jesus foi para sua casa e sentou-se para comer. 

37 Quando certa mulher imoral daquela cidade soube que ele estava comendo ali, ela trouxe um belo vaso de alabastro cheio de

perfume caro.

38 Então ela se ajoelhou atrás dele a seus pés, chorando.  

As lágrimas dela caíram nos pés dele, e ela as enxugou com o cabelo.  

Então ela continuou beijando seus pés e colocando perfume neles.  



39 Quando o fariseu que o havia convidado viu isso, disse a si mesmo: “Se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de

mulher está tocando nele.  

Ela é uma pecadora!”

40 Então Jesus respondeu aos seus pensamentos.  

“Simão”, disse ele ao fariseu, “tenho algo para lhe dizer.”  

“Vá em frente, professor,” Simon respondeu.  

41 Então Jesus contou-lhe esta história:  

“Um homem emprestou dinheiro para duas pessoas - 500 moedas de prata para uma e 50 moedas para a outra. 

42 Mas nenhum deles pôde pagá-lo, então ele gentilmente perdoou a ambos, cancelando suas dívidas.  

Quem você acha que o amou mais depois disso?”  

43 Simão respondeu: “Suponho que aquele para quem ele cancelou a dívida maior”.  

“Isso mesmo”, disse Jesus.  

44 Então ele se virou para a mulher e disse a Simão: “Você está vendo esta mulher?  

Quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar a poeira dos meus pés, mas ela os lavou com suas

lágrimas e os enxugou com seus cabelos.

45 Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a primeira vez que entrei, ela não parou de beijar meus pés. 

46 Você negligenciou a cortesia do azeite de oliva para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com perfume raro. 

47 “Digo-vos que os pecados dela — e são muitos — foram perdoados, por isso ela me mostrou muito amor.  

Mas uma pessoa que é pouco perdoada mostra pouco amor.”  

48 Então Jesus disse à mulher: “Seus pecados estão perdoados”. 

49 Os homens à mesa diziam entre si: “Quem é este homem que anda por aí perdoando pecados?” 

50 E Jesus disse à mulher: “A tua fé te salvou; vai em paz”. 

Juntos, lemos Isaías 40:8:

“A grama murcha, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre.”

Vamos orar juntos. 

Pai do céu, viemos a você porque você é a fonte da vida e da verdade. Jesus, nós te adoramos porque você é cheio de

misericórdia e amor. Espírito Santo, por favor, abra nossos corações e mentes para serem transformados pela palavra de Deus.

Um homem. 



O versículo 36 estabelece o cenário para nós. 

36 “Um dos fariseus convidou Jesus para jantar com ele, então Jesus foi para sua casa e sentou-se para comer”. 

Observe que Simão convidou Jesus para jantar com ele, na casa de Simão. Fazer uma refeição juntos era muito significativo há

2.000 anos. Hoje, também, muitas culturas ao redor do mundo acreditam que comer uma refeição juntos cria um vínculo entre

as pessoas. Essa é uma das razões pelas quais jantamos todas as semanas na One Voice Fellowship. Na passagem de hoje, Jesus

está jantando na casa de um fariseu. Eles eram líderes religiosos muito sérios e muito conservadores. Eles se esforçaram muito

para serem santos e também esperavam que todos ao seu redor obedecessem à lei de Deus. 

Jesus passou tempo com fariseus como Simão, mas também com pessoas que foram rejeitadas pelos fariseus. Se você olhar

para trás dois capítulos em sua Bíblia, você encontrará este evento registrado em Lucas 5:27-32. 

27 “Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na cabine de impostos.  

E ele lhe disse: “Siga-me”.  

28 E, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. 

29 E Levi deu-lhe um grande banquete em sua casa, e havia uma grande multidão de cobradores de impostos e outros sentados

à mesa com eles.

30 E os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos dele, dizendo: “Por que vocês comem e bebem com

publicanos e pecadores?”

31 E Jesus lhes respondeu: “Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. 

32 Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento”. 

As pessoas vão ao médico quando sabem que estão doentes e precisam de ajuda. Jesus gostava de passar tempo com pessoas

que entendiam sua necessidade de um Salvador. A grande questão da passagem de hoje é esta: “Você sabe que precisa de Deus

para te curar?” 

Agora vamos olhar mais de perto Lucas 7:37-39. 

37 Quando certa mulher imoral daquela cidade soube que ele estava comendo ali, ela trouxe um belo vaso de alabastro cheio de

perfume caro.

38 Então ela se ajoelhou atrás dele a seus pés, chorando.  

As lágrimas dela caíram nos pés dele, e ela as enxugou com o cabelo.  

Então ela continuou beijando seus pés e colocando perfume neles.  

Não sabemos o nome dessa mulher, mas sabemos pelo menos duas coisas. Ela tinha uma reputação pecaminosa na



comunidade. É muito possível que ela fosse uma prostituta. A segunda coisa que sabemos é que ela amava Jesus. Parece que

eles já se encontraram antes, e Jesus ofereceu-lhe perdão e aceitação. As lágrimas e os beijos da mulher são a resposta de

alguém que recebeu uma graça incrível. Ela tem um pequeno frasco de perfume caro que provavelmente usou em sua vida

passada para atrair clientes. Mas essa vida agora está atrás dela. Jesus deu a ela uma nova vida, uma nova esperança e novas

prioridades. Por isso ela acha que o melhor lugar para colocar este valioso perfume é nos pés do homem que mudou sua vida. 

No entanto, é compreensível que as pessoas no jantar tenham ficado perturbadas com as ações dessa mulher. Ela tem uma má

reputação e está dando atenção muito pessoal a esse professor judeu chamado Jesus. 

Veja agora o versículo 39. 

39 “Quando o fariseu que o havia convidado viu isso, pensou consigo mesmo: “Se este homem fosse um profeta, saberia que

tipo de mulher está tocando nele.  

Ela é uma pecadora!”″

Talvez Simão suspeite que Jesus seja um de seus clientes. Ou Simão pensa que Jesus tem um julgamento pobre. Começamos a

ver o coração de Simão, enquanto ele tem pensamentos críticos sobre Jesus e a mulher. Observe que Simão disse essas coisas

“para si mesmo”. Mas Jesus pode ler sua mente e responde aos pensamentos não ditos de Simão. O que Jesus dirá a Simão?

Vamos ver o que Lucas relata nos versículos 40-43: 

40 “Então Jesus respondeu aos seus pensamentos.  

“Simão”, disse ele ao fariseu, “tenho algo para lhe dizer.”  

“Vá em frente, professor,” Simon respondeu.  

41 Então Jesus contou-lhe esta história:  

“Um homem emprestou dinheiro para duas pessoas - 500 moedas de prata para uma e 50 moedas para a outra. 

42 Mas nenhum deles pôde pagá-lo, então ele gentilmente perdoou a ambos, cancelando suas dívidas.  

Quem você acha que o amou mais depois disso?”  

43 Simão respondeu: “Suponho que aquele para quem ele cancelou a dívida maior”.  

“Isso mesmo”, disse Jesus.  

Jesus adora ensinar com histórias chamadas parábolas. As parábolas são como a verdade vestindo pele humana. O Catecismo

da Nova Cidade é muito útil, porque fornece um resumo da verdade bíblica em 52 perguntas e respostas. Mas o Catecismo não

é pessoal. Jesus toma a verdade da Palavra de Deus e a torna muito pessoal. 

O profeta Natã fez a mesma coisa com o rei Davi. Davi pegou a esposa de outro homem e assassinou o marido dela. Nathan

queria ajudar David a ver os pecados terríveis que ele havia cometido. Nathan contou a David uma história sobre um homem



rico que tinha muitas ovelhas, mas roubou um cordeiro jovem de um fazendeiro pobre. A história rompeu o orgulho e a

negação de David para que ele pudesse entender o que havia feito. Davi viu a realidade de seu pecado contra Deus, Bate-Seba e

Urias. 

Jesus está fazendo o mesmo tipo de coisa aqui com Simão. Na parábola, você tem dois homens que têm uma dívida. As moedas

de prata na história eram denários romanos. Eles se pareciam com isso. Esta moeda romana era o salário médio por um dia de

trabalho. O homem médio teve que trabalhar 50 dias para ganhar 50 dessas moedas de prata. E 500 dias para ganhar 500

moedas de prata. Obviamente, o homem que devia 500 moedas de prata tinha uma dívida muito grande a pagar. 

Qual é o ponto da história que Jesus conta? Pessoas perdoadas respondem com amor. Esse é o ponto. Jesus está dizendo que há

uma conexão entre amor e perdão. Se você não mostra amor abundante às pessoas ao seu redor, é porque você não recebeu

amor abundante de Deus. 

Jesus conta a história dos devedores perdoados porque quer voltar os olhos de Simão para o seu próprio coração. Mas a história

está apenas pela metade. Antes de Jesus explicar completamente, ele convida Simão a realmente ver a mulher e ver a graça de

Deus. Olhe agora para Lucas 7:44-47. 

44 “Então Jesus voltou-se para a mulher e disse a Simão: “Vês esta mulher?  

Quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar a poeira dos meus pés, mas ela os lavou com suas

lágrimas e os enxugou com seus cabelos.

45 Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a primeira vez que entrei, ela não parou de beijar meus pés. 

46 Você negligenciou a cortesia do azeite de oliva para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com perfume raro. 

47 “Digo-vos que os pecados dela — e são muitos — foram perdoados, por isso ela me mostrou muito amor.  

Mas uma pessoa que é pouco perdoada mostra apenas pouco amor.”″  

Jesus diz no versículo 47 que os pecados da mulher são muitos. Mas Jesus também conta a Simão sobre seus pecados porque

Simão não pode vê-los. Simon pensa que ele é um “pecador de 50 moedas”. Simon pensa que a mulher é uma “pecadora de

500 moedas” e a julga. Simon acha que ele é melhor do que ela. 

E Simão pensa que Jesus é um falso profeta. Lembre-se que no versículo 39 Simão pensou: “Se este homem fosse um profeta,

saberia que tipo de mulher está tocando nele”. Jesus quer que Simão aprenda que ele não está vendo claramente. Jesus curou

homens que eram fisicamente cegos. Aqui Jesus está oferecendo uma cura para outro cego! 

Algo muito significativo acontece no versículo 44. Veja isso. 

44 “Então Jesus voltou-se para a mulher e disse a Simão: “Você vê esta mulher?” 



Para quem Jesus está olhando? Lucas relata que Jesus estava olhando para a mulher, mas falando com Simão. Vamos fazer um

experimento. O que acontece se eu disser: “Você vê este piano?” Você olhou para o piano? Claro que você fez.

Jesus está ensinando Simão a realmente ver essa mulher pela primeira vez. Jesus quer que Simão veja suas ações presentes, não

seu passado pecaminoso. Simon é um líder religioso. Mas se Simão não pode ver as pessoas claramente com amor e

compaixão, então ele não pode ajudá-las espiritualmente ou de qualquer outra forma. 

O amor começa com a visão. Anteriormente neste mesmo capítulo, Lucas nos fala sobre Jesus e uma viúva perto da cidade de

Naim. Ouça Lucas 7:12-13. 

12 “Aproximando-se Jesus da porta da cidade, eis que um homem que havia morrido estava sendo levado.  

Ele era o único filho de sua mãe, e ela era viúva, e uma multidão considerável da cidade estava com ela. 

13 E quando o Senhor a viu, compadeceu-se dela e disse-lhe: “Não chores”. 

O autor Paul Miller observa que há três passos de amor no versículo 13. Ver, sentir, agir. Jesus viu a viúva. Ele a via

completamente, entendia sua dor e perda. Por isso Jesus teve compaixão dela. A palavra inglesa compaixão significa “sentir

com”. A mente de Jesus entendeu a situação da viúva, e o coração de Jesus sentiu a dor da viúva. O terceiro passo do amor é a

ação. Jesus se aproximou da viúva, falou com ela e depois ressuscitou seu filho morto. 

O amor começa com a visão. Simão não ama Jesus ou a mulher porque não os vê verdadeiramente. Simon não pode amá-los ou

vê-los porque não pode ver seu próprio coração. O orgulho nos cega para a verdade sobre nós mesmos e outras pessoas. No

amor, Jesus quer quebrar nosso orgulho e nos mostrar nossos corações pecaminosos. Não porque ele gosta de nos ver em dor

espiritual. Jesus faz isso porque sabe que mais arrependimento equivale a mais compreensão do amor de Deus. 

Em inglês costumamos dizer: “ações falam mais alto que palavras”. Ou “uma imagem vale mais que mil palavras”. Talvez você

diga algo semelhante em seu idioma. A falha de Simão em mostrar hospitalidade básica a Jesus fala alto. Simão pensa que é

melhor que Jesus e melhor que a mulher. Suas ações revelam isso. Jesus quer ajudar Simão a ver a profundidade de seu pecado,

para que Simão possa receber profundo amor de Deus. Aos olhos de nosso santo Deus no céu, somos todos pecadores de 500

moedas. O número não pretende ser específico. Jesus está falando sobre uma dívida que é impossível de pagar. 

Olhe para este gráfico comigo, por favor. A linha superior representa nossa compreensão da santidade de Deus. A linha inferior

é a nossa compreensão de nossa pecaminosidade. Se você pensa que é um pecador de 50 moedas, então você só busca 50

moedas de perdão de Deus. Sua compreensão do amor e sacrifício de Cristo será pequena. E seu amor por outras pessoas será

pequeno. 



Simão pensa que sua santidade é alta, definitivamente mais alta do que Jesus ou a mulher. Simon não acha que precisa de um

Salvador, ou um grande Salvador. Simon acha que tem um pequeno pecado. Simon acha que precisa de apenas 50 moedas de

perdão de Deus. Portanto, Simon só tem um pouco de amor para dar às outras pessoas. 

Mas a mulher entende que ela é uma pecadora de 500 moedas. Ela também entende que Jesus a ama muito, e Deus a perdoou

muito. Deus perdoou sua dívida de 500 moedas, portanto ela mostra muito amor a Jesus. Se você perceber que precisa de 500

moedas de perdão, então saberá o quanto Deus realmente o ama. Você vai adorar Jesus com alegria e gratidão. E você amará os

outros com o tipo de amor que recebeu de Deus. 

Simon não vai amar ninguém bem até que ele veja que ele também é um pecador de 500 moedas. Meus amigos, quando o

Espírito Santo está revelando seu pecado para você, não resista a ele. Se ele está lhe mostrando novas dimensões e

profundidades de seu pecado, não feche seus olhos e ouvidos. Deus é bondoso e revela mais do meu pecado para mim a cada

semana. Isso me faz amá-lo mais, porque entendo de novas maneiras quanto amor e perdão recebi. 

Eu preciso terminar este sermão, então devemos olhar para os últimos três versículos agora. 

48 “Então Jesus disse à mulher: “Teus pecados estão perdoados.” 

49 Os homens à mesa diziam entre si: “Quem é este homem que anda por aí perdoando pecados?” 

50 E Jesus disse à mulher: “A tua fé te salvou; vai em paz”. 

Simão estava errado sobre Jesus. O orgulho pecaminoso de Simão o cegou para a realidade sobre Jesus. Quando Jesus

respondeu aos pensamentos silenciosos de Simão, Jesus revelou que ele era o único profeta verdadeiro na sala. Nestes

versículos finais Jesus revela que ele é mais do que um profeta. Jesus revela que ele é o próprio Deus, porque somente Deus

pode perdoar pecados. 

Primeiro Jesus fala com a mulher. As pessoas têm falado sobre ela e observado suas ações. Agora Jesus fala diretamente com

ela, para consolá-la e lembrá-la de que ela está perdoada. Olhando atentamente para o texto, acho que ela provavelmente foi

salva antes deste evento. Acredito que as ações amorosas da mulher revelam um coração que foi perdoado e aceito antes de ela

vir para o jantar. Os outros convidados ficam surpresos e chateados porque Jesus lhe disse que ela está perdoada. Portanto, o

versículo 50 é falado para a mulher, mas também para o benefício de todos no jantar. Jesus está sublinhando sua autoridade, e

ele está dizendo a todos como eles devem tratá-la. Essa mulher era uma pecadora rejeitada e desprezada em sua comunidade.

Mas Jesus mudou seu coração e mudou sua vida. Agora ele quer mudar a forma como ela é tratada pela comunidade. Ele diz:

“Sua fé te salvou; vá em paz”. Essa é a mensagem de Cristo para nós hoje também. Se você confiou em Cristo para perdoar seu



pecado, então você pode sair daqui com a paz de Deus em seu coração. E você pode amar os outros generosamente, porque

Deus o amou generosamente. 

Vamos orar para ele agora. 

Jesus, obrigado por tornar o perdão possível na cruz. Espírito Santo, por favor, continue a revelar nossas falhas e fraquezas para

nós. Porque quanto mais vemos nosso pecado, mais entendemos o amor de Cristo por nós. Obrigado porque a mesa da

comunhão é uma imagem tangível do amor que recebemos. Encoraje-nos e alimente-nos espiritualmente hoje, para que

possamos amar você e amar os outros. Em nome de Jesus oramos. Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a

fazer apenas a sua vontade.
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