IGREJA BATISTA VIDA NOVA
ESTUDO DE CÉLULA

SÉRIE: JESUS EM CASA

ESTUDO 9: JESUS NA CASA ONDE FOI UNGIDO POR UMA PECADORA

Lucas 7.37-38: Ao saber que Jesus estava comenda na casa do fariseu, certa
mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com
perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molharlhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os
e os ungiu com o perfume.

QUEBRA GELO: Você já recebeu uma pessoa importante ou famosa numa visita a
sua casa? Qual foi sua maior preocupação? Deixe que as pessoas presentes
respondam a estas perguntas. Em seguida, introduza o estudo de hoje que trata de
uma visita de Jesus à casa de um fariseu que não O reconheceu como digno de uma
honra especial.
Jesus é a pessoa mais importante que alguém pode receber em sua casa. Eis que
estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei... (Ap 3.20).
Em Lucas 7.36-50, temos o relato da visita que Jesus fez à casa de um fariseu
chamado Simão. Porém, Simão não reconhecia a Jesus nem como um profeta, quanto
mais como Senhor e Messias. Um fato em especial fez Simão pensar consigo que
Jesus nem profeta fosse (v. 39).
Os fariseus tinham o princípio de não se deixarem tocar por nenhuma mulher, a não
ser a esposa. Até hoje os judeus ortodoxos são assim – porque temem ficar
contaminados se tocarem numa mulher em sua “impureza”. Para piorar, a mulher que
além de tocar ainda chorava, beijava e ungia os pés de Jesus era uma mulher
pecadora!
Mulher pecadora parece fazer alusão especialmente à questão moral – muito
provavelmente aquela mulher tivesse sido uma prostituta. Ela entrou na casa do
fariseu sem ser convidada e aproveitou-se que Jesus estava reclinado, com os pés
para trás, para prestar-lhe a honra com lágrimas, beijos e perfume (v. 38).

DE QUANTO DEUS O PERDOOU? QUANTO VOCÊ O AMA? Os pensamentos de
Simão foram decifrados por Jesus que, como era seu costume, usou uma parábola.
Dois homens deviam ao mesmo credor. Um devia 500 denários e outro 50. Um
denário era o salário de um dia de trabalho. Ambos não tinham como pagar. Então, o
credor perdoou a ambos (Lc 7.41). Quem haveria de amar mais àquele que lhe
perdoou? O próprio fariseu respondeu que aquele que fora perdoado da dívida dez
vezes maior.
A mulher pecadora, na verdade, era ex-pecadora. Fora perdoada por Deus. E por isso
demonstrava tanto AMOR. Por gratidão e amor ela lavara os pés de Jesus com
lágrimas, enxugara seus pés com os próprios cabelos, beijara seus pés e os ungira
com perfume. Um perdão tão grande gerava um grande amor.
JESUS QUER SEU BEIJO! Em Lc 7.44, Jesus confrontou Simão com a forma fria que
O tratara em sua casa. Era normal naquela época que os visitantes fossem recebidos
com um ósculo. Também que tivessem os pés lavados com água assim que
chegassem à casa em face à poeira dos caminhos. O uso da unção com óleo
aromático também era comum como sinal de honra. Simão não deu nada disso a
Jesus. Tratou-o com frieza e indiferença.
O Senhor aceitou a honra dada pela mulher e confrontou Simão com sua frieza. Hoje,
nesta casa, o Senhor espera que você se inspire no testemunho daquela mulher.
Demonstre fé, gratidão e amor para com o Senhor.
Infelizmente, há pessoas que perdem oportunidades dadas por Deus. Receber a
Pessoa mais importante do Universo em casa e tratá-lo com pouco caso é um
absurdo. Em Lc 19.44, ao chegar a Jerusalém, a Bíblia conta que Jesus chorou diante
da oportunidade que muita gente daquela cidade não reconheceria.
CONCLUSÃO: Você precisa reconhecer a oportunidade que Deus lhe dá hoje. Não
seja como Simão, insensível e incrédulo. Jesus está pronto a perdoá-lo e a salvar sua
vida.

