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ESBOÇO de mensagem
Nenhum dos dois tinha possibilidade 
de pagar a dívida!

INTRODUÇÃO 
Um perfume caro que é usado de uma vez só… 
Lágrimas que substituem uma bacia de água que estava em falta… 
Cabelos que servem como toalha improvisada… 
Uma pecadora que é salva sem dizer uma palavra… 
O que este relato tem a ver com o Evangelho? 

Por conhecermos bem a Bíblia, conseguimos identificar 
mentalmente esta história, mas se nunca a tivéssemos lido, 
será que conseguíamos de facto ver nela a mensagem do 
Evangelho?  
A riqueza da Bíblia e ao mesmo tempo a forma como ela é 
surpreendente 

A verdade é que esta história é um relato surpreendente, 
escandaloso até, de como uma mulher encontrou em Jesus o 
perdão imerecido. Relata-nos a história de uma mulher que 
foi além do que lhe seria pedido, uma mulher que correu 
riscos, uma mulher que ultrapassou todas as barreiras 
(religiosas, sociais, culturais), para encontrar Jesus. 

O cenário está montado – Quem é este Jesus? 
Lucas 7:36-50 (BPT)

Esta história aparece-nos depois de dois episódios milagrosos:  
-  O filho doente de um oficial romano estimado pelo povo 

(“este oficial merece que lhe faças isso” vs.4b), mas que 
não se considerava a si mesmo merecedor de ir ter com 
Jesus (“eu não mereço que entre em minha casa” vs. 
6b). Jesus cura-o! 

-  O filho morto de uma viúva, que já estava desamparada 
pela viuvez e agora perdia o seu único filho. Jesus 
ressuscita-o! 

O cenário está montado! Jesus é objeto de atenção, de 
controvérsia: é Ele o Messias esperado? É Ele o Salvador de 
Israel? Os seus sinais parecem indicar que sim, mas no 
entanto Ele não age como o esperado… Uns ficam curiosos, 
outros desconfiados… e outros apaixonados! 

Em que grupo destes nos encaixamos? 
E afinal merecemos ou não? 

Vs. 36-40 – O contraste 

As personagens são apresentadas e de imediato há um 
contraponto: a casa de um fariseu (“puro”, seguidor da Lei, 
porém desconfiado de Jesus) e uma mulher pecadora (“impu-
ra”, desprezada, porém apaixonada por Jesus). 

Não nos é dita qual a motivação da mulher nesta parte do 
texto (estaria louca?) mas percebemos o julgamento no 
coração do fariseu, uma incompreensão do que estava a 
acontecer. 

Será possível compreender a Palavra mas não com-
preender a Mensagem?  

 
A Parábola que revela os segredos do 
coração 
Vs. 41-43 – A Parábola 

Porque aquele fariseu (como a maioria dos outros fariseus) 
não parecia entender o coração de Jesus, o propósito do que 

estava ali a acontecer, Jesus contou-lhe uma parábola, no 
fundo uma outra história que contava esta mesma história, 
mas que colocava a situação num padrão terreno (humano) 
mas que revela o coração daquela mulher e o que a movia. 

Repara que Jesus coloca o foco no Senhor, a quem os dois 
homens deviam. Não há um merecimento de nenhum dos 
devedores, nenhum esforço para saldar a dívida, nenhum 
plano de pagamento faseado, nenhum pedido de desculpas, 
mas o Senhor decide simplesmente perdoar a dívida a ambos! 

“NENHUM dos dois tinha possibilidades de pagar a dívida” 
(vs. 42) AMBOS imerecedores 

E afinal… merecemos ou não? 

O impacto em quem é perdoado 
Vs. 44-47 - A aplicação 

A gratidão. Gratidão pelo pecado perdoado, gratidão pela 
aceitação de Jesus. Foi algo que ela ouviu sobre Ele, algo que 
ela viu Nele, alguma coisa que Ele lhe disse ou fez, ela 
entendeu que era aceite e perdoada. A sua motivação não era 
nenhuma outra senão a gratidão a Deus. 

A alegria de ter tido conhecimento das Boas Notícias do 
Evangelho transformou esta mulher de “má fama” que passou 
a ser um “bom exemplo” no relato bíblico. 

A valorização. Jesus ressalta que ela VALORIZOU a presença 
Dele naquele lugar e O honrou com uma demonstração de 
amor, de adoração, uma consagração do que tinha de mais 
precioso. 

Jesus está entre nós, presente na Sua Palavra. Por ela muito 
nos tem sido dado: o livre acesso, a nossa língua materna, a 
nossa liberdade. Como temos expressado: 

A nossa gratidão 
A nossa alegria 
A nossa valorização 

(Testemunhos de encontros com a Palavra e do impacto que ela nos deixa) 

O resultado final – Um novo começo 
Vs. 48-50 - A absolvição 

Pecados perdoados, fé salvífica e paz na sua vida. O que 
mais esta mulher podia desejar? 

Um novo começo para a sua vida, sem condenação, sem 
“cadastro”, sem nada de que se envergonhar. Sem o seu bem 
mais precioso (o jarro de perfume caro) mas com o presente 
mais precioso de sempre. 

A graça de Deus alcança-nos e transforma-nos por completo. 

Então e eu? 

CONCLUSÃO 
Sabemos daquilo que fomos perdoados, conhecemos Aquele 
que nos deu um novo começo, temos acesso diário a Ele… o 
que fazemos com isso? 

Há no nosso coração o agradecimento, a alegria e a valori-
zação destas coisas? E como o expressamos? 

Uma das melhores formas de o fazermos, seria partilhar isto 
com outros, partilhar a fé, partilhar a Palavra. 


