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OLÁ! CARO AMIGO/ EU SOU PAULO CHAVEIRO E ESTE É O PROGRAMA “ O 

SOM DO LIVRO” QUE TRÁS ATÉ SI O LIVRO MAIS LIDO EM TODO O 

MUNDO. / O NOSSO DESEJO QUE A SOM DESTE LIVRO CONTINUE A FALAR 

CONSIGO/ MESMO DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO. / 

 

 Estamos de volta ao capítulo 7 de Lucas. O versículo 36 

começa um novo assunto. Lucas é considerado um dos evangelhos 

sinópticos, isto é, um dos evangelhos em que os factos são 

comuns aos outros. Os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos 

e Lucas, são semelhantes devido ao facto de narrarem mais ou 

menos os mesmos episódios da vida de Jesus. Porém, deles os 

três, Lucas é o que mais difere dos outros, porque fala de 

assuntos que os outros não falam. No último programa vimos o 

caso da ressurreição do filho da viúva de Naim que é um dos 

casos que só encontramos no Evangelho de Lucas. 

 Hoje estamos de novo diante de outro caso que só Lucas 

registou: O jantar onde os pés de Jesus foram ungidos pela 

mulher pecadora. Como deve ter sido maravilhoso participar de 

um jantar onde Jesus também estava. Um dia estaremos para 

sempre com Cristo num banquete espiritual no céu. Muitos querem 

abreviar o tempo de espera. Mas temos de esperar pelo tempo de 

Deus e apreciar o trabalho que Jesus nos confia aqui neste 

mundo, que é pregar o evangelho a toda criatura.  
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 Vamos ler o versículo 36: "Um dia, um 
*
fariseu convidou Jesus para 

comer em sua casa. Jesus foi e sentou-se à mesa." Quero recordar que Jesus 

vinha denunciando os fariseus, chamando-os de sepulcros 

caiados. Neste verso vemos um fariseu convidando Jesus para 

jantar em sua casa. Qual seria a motivação deste convite? 

Pessoalmente não creio que o convite tivesse sido motivado por 

um sentimento de amizade ou porque o homem quisesse ter Jesus 

na sua casa. Certamente o convite foi feito com um objectivo 

estranho. Aquele fariseu não podia ser boas intenções. Talvez 

ele quisesse fazer o papel de espia e tentar encontrar alguma 

falha ou algum erro em Jesus.  

 Versículo 37: "Então uma mulher de má vida, que havia naquela terra, ao 

saber que Jesus estava à mesa em casa do fariseu, foi lá com um frasco de alabastro cheio de 

perfume puro." Sabemos que essa mulher era uma pecadora. Quando 

soube que Jesus estava na casa desse fariseu criou coragem e 

foi Ter com Ele trazendo um vidro de alabastro. Naquele tempo 

quando se convidasse alguém para jantar, os vizinhos tinham o 

direito de vir e sentar-se a mesa para conhecer o convidado e 

ver o que lhe era oferecido. Mas os vizinhos não podiam fazer 

qualquer comentário, somente podiam olhar e apreciar. Esta 

mulher veio e sentou-se num lugar por trás de Jesus.  

Naquele tempo quando a pessoa comia, reclinava-se, o que 

facilitou a unção dos pés de Jesus por esta mulher pecadora. 

Diz versículo 38: "Pôs-se atrás de Jesus e, chorando muito, molhava-lhe os pés com 

as lágrimas e enxugava-os com os cabelos, beijava-os e deitava-lhes perfume.” Ela 
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chorava e regava os pés de Jesus com lágrimas. Esta mulher 

pecadora foi atingida pelo amor divino. Ela assistiu ao jantar. 

Não disse uma palavra. Ouviu com atenção tudo o que foi dito. 

Tomou consciência do seu pecado e chorou diante daquele que a 

podia perdoar; E os seus pecados foram perdoados. As lágrimas 

caiam nos pés de Jesus. Ela enxugava os pés de Jesus com os 

seus cabelos. Ela ungiu os pés do Salvador com o alabastro que 

trouxe.  

 Este fariseu devia ser como os demais, hipócritas e 

falsos. Aproveita a oportunidade para censurar Jesus, porque 

aceitava aquele tipo de homenagem de uma mulher pecadora. 

Versículo 39: "Quando o fariseu viu aquilo, disse para consigo: “Se este homem fosse 

um 
*
profeta devia saber que espécie de mulher é esta que lhe está a tocar nos pés, pois é uma 

pecadora." A critica do fariseu revela os seus sentimentos  pouco 

claros em relação a Jesus. Jesus, porém, chama a atenção de 

Simão para uma verdade muito importante. versículo 40: "Então Jesus 

disse ao fariseu: “Simão, tenho uma coisa a dizer-te.” Ele respondeu: “Diz lá, Mestre." No 

entanto estava disposto a ouvir o que Jesus lhe queria ensinar. 

Felizes somos quando temos disposição para ouvir e aprender o 

que Jesus nos quer ensinar. 

 Versículos 41-46: “E Jesus falou assim: “Havia dois homens que deviam 

dinheiro a outro: um devia-lhe quinhentas moedas de prata, e o outro, cinquenta. 
42 

Nenhum 

dos dois tinha possibilidades de pagar a dívida, por isso ele perdoou a ambos. Qual deles ficará 

com mais amor ao credor?” 
43 

Simão respondeu: “Julgo que será aquele a quem mais perdoou.” 
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Jesus acrescentou: “Julgaste muito bem.” 
44 

E apontando para a mulher, disse a Simão: “Vês 

esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas ela lavou-mos com 

lágrimas e enxugou-os com os cabelos. 
45 

Não me recebeste com um beijo, mas ela, desde que 

entrou, não deixou de me beijar os pés. 
46 

Não me deste óleo perfumado para a cabeça, mas ela 

deitou-me perfume nos pés. " Simão pensava que Jesus não sabia quem era 

aquela mulher. Jesus conhece perfeitamente quem somos e o que 

fazemos. Não há nada oculto diante do Senhor. Ele tudo conhece 

a respeito de todos nós.  

 Entretanto Jesus se volta para a mulher aparentemente 

esquecida. O Mestre usa o exemplo daquela mulher para ensinar 

ao fariseu uma grande verdade espiritual. A mulher pecadora 

serve agora de ilustração do que é o perdão divino. Jesus 

mostra que o homem estava errado no seu raciocínio em relação a 

mulher e a Jesus. É por esta razão que eu creio que aquele 

fariseu era mal intencionado quando convidou Jesus para jantar 

em sua casa.  

 E de repente o fariseu é posto de lado. Diz o texto: "E 

voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher?" Jesus chama a atenção 

de todos  para a mulher, e mostra que o fariseu não tinha tido 

as boas maneiras mais comuns que eram usadas naqueles dias para 

com um convidado. Simão não tinha sido cortes com o seu 

convidado. E deste mal sofrem muitos cristãos hoje. Temos falta 

de boas maneiras. Jesus afirma que se Simão tivesse sido um bom 

e justo anfitrião, teria lavado os pés do convidado, prática 

comum naquela terra. Mas Simão falhou e ficou em falta com o 
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seu convidado. Depois desta advertência, Simão deve ter ficado 

muito embaraçado, e não era para menos, uma vez que ele 

procurava encontrar falhas no Mestre divino, no Filho de Deus. 

Gostaria de ter estado neste jantar para ver a reacção do 

fariseu depois das palavras de Jesus.  

 E Jesus acrescenta, versos 47-48 : "
 
Digo-te que os seus muitos 

pecados lhe foram perdoados, por isso mostrou muito amor. A quem pouco se perdoa, pouco 

amor mostra.
48 

Depois disse à mulher: “Os teus pecados estão perdoados." Para muito 

pecado, muito perdão e muito amor. Que experiência notável deve 

ter sido para os convidados daquele jantar! Viram a forma como 

Jesus salvou aquela mulher pecadora; viram o amor profundo que 

Jesus tem pelos pecadores e amor profundo que os pecadores têm 

por Jesus, depois de perdoados.  

 Versículo 49-50: "Nisto, os outros convidados puseram-se a comentar 

assim: “Quem será este homem, que até perdoa pecados?”
 50

Mas Jesus disse à mulher: “A tua 

fé te salvou. Vai em paz." Diante de uma mulher pecadora e diante de 

pessoas incrédulas, cheias de maldade e vazias de amor, pessoas 

que duvidam do poder de Jesus para perdoar e salvar, diante de 

todos, Jesus olha para aquela pobre mulher e lhe diz: "A tua fé te 

salvou; Vai em paz." A mulher é salva somente pela sua fé. Nada fez 

para confiar nos seus méritos. Apenas teve fé em Jesus e no seu 

poder para perdoar pecados. E isto foi suficiente. A salvação é 

exclusivamente pela fé. Este deve ser o evangelho que pregamos 

por toda parte: O evangelho do perdão, da graça e do amor. O 



PROGRAMA “O SOM DO  LIVRO”                  0200 P-#    

 

6 

 

evangelho que da paz ao coração do pecador.  

 Vamos agora para o capítulo 8, que é a continuidade do 

ministério de Jesus na Galiléia. Versículos 1-3: "Depois disto, Jesus 

ia de terra em terra, anunciando a 
*
Boa Nova do 

*
Reino de Deus. Os doze 

*
apóstolos andavam 

com ele, 
2 

bem como algumas mulheres que ele tinha curado de espíritos maus e de doenças. 

Entre elas, Maria Madalena, de quem tinha expulsado sete espíritos maus, 
3 

Joana, mulher de 

Cuza, oficial da corte de 
*
Herodes , Susana e muitas outras, que com os seus bens ajudavam 

Jesus e os discípulos." Por estas palavras vemos que muitos seguiram a 

Jesus, inclusive pessoas que ocupavam lugares de destaque na 

sociedade vigente. Essa pessoas usavam os seus bens para a 

promoção do reino de Deus na terra.  

ATÉ LÁ FIQUE SEMPRE NA NOSSA COMPANHIA E QUE DEUS O ACOMPANHE E 

GUARDE!  E QUE O SOM DO LIVRO CONTINUE A FALAR CONSIGO MESMO 

DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO.  


