O amor cura
qualquer pecado !

Lucas 7,36 – 8,3

Certo fariseu convidou Jesus para uma refeição em casa. Jesus entrou na
casa do fariseu, e se pôs à mesa. Apareceu então certa mulher, conhecida
na cidade como pecadora.
Ela, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, levou um frasco
de alabastro com perfume. A mulher se colocou por trás, chorando aos
pés de Jesus; com as lágrimas começou a banhar os pés de Jesus.
Em seguida, os enxugava com os cabelos, cobria-os de beijos, e os ungia
com perfume. Vendo isso, o fariseu que havia convidado Jesus ficou
pensando: “Se esse homem fosse mesmo um profeta, saberia que tipo de
mulher está tocando nele, porque ela é pecadora.”
Jesus disse então ao fariseu: “Simão, tenho uma coisa para dizer a você.”
Simão respondeu: “Fala, mestre.”
- Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia quinhentas moedas de
prata, e o outro lhe devia cinquenta. Como não tivessem com que
pagar, o homem perdoou aos dois. Qual deles o amará mais?”.
- Simão respondeu: “Acho que é aquele a quem ele perdoou mais.”
Jesus lhe disse: “Você julgou certo.”

Então Jesus voltou-se para a mulher e disse a Simão: “Está
vendo esta mulher? Quando entrei em sua casa, você não me
ofereceu água para lavar os pés; ela, porém, banhou meus pés
com lágrimas, e os enxugou com os cabelos. Você não me deu o
beijo de saudação; ela, porém, desde que entrei, não parou de
beijar meus pés. Você não derramou óleo na minha cabeça; ela,
porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão, eu declaro
a você: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados,
porque ela demonstrou muito amor. Aquele a quem foi
perdoado pouco, demonstra pouco amor”.
E Jesus disse à mulher: “Seus pecados estão perdoados”.
Então os convidados começaram a pensar: “Quem é esse que
até perdoa pecados?” Mas Jesus disse à mulher:
“Sua fé salvou você. Vá em paz!”.

Depois disso, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e
anunciando a Boa Notícia do Reino de Deus. Os Doze iam com
ele, e também algumas
mulheres que haviam sido
curadas de espíritos maus
e doenças:
Maria, chamada Madalena,
da qual haviam saído sete
demônios; Joana, mulher de
Cuza, alto funcionário de
Herodes; Susana, e várias
outras mulheres, que
ajudavam a Jesus e aos
discípulos com os bens que
possuíam. Lucas 7,36 – 8,3

“Fui chamado, há um
mês, nos diz o biblista
José Pagola, para tomar
parte de um Encontro
Pastoral muito particular.
Ao entrar na sala
deparei-me com um
grupo de prostitutas que
o Catequista me
apresentava.
Acomodei-me numa cadeira e fiquei à
vontade. Tinha tempo para estar com elas,
pois o encontro aconteceria neste fim de
semana.”

“E nunca mais poderei esquecê-las.”

Pudemos escutar a sua impotência, os seus medos, a sua
solidão… Pela primeira vez compreendi por que Jesus ama tanto
as prostitutas. Entendi também as suas palavras aos dirigentes
religiosos:

As adúlteras eram condenadas a morrer
apedrejadas.

Não só pela “impureza” de seu
ofício, mas por sua condição uma das mais baixas na
estrutura social daquele tempo,
as prostitutas eram mulheres
marginalizadas, desprezadas
por todos.
Não por Jesus. Ele, colocou
estas mulheres, como aquelas
que aceitavam a Sua mensagem
libertadora e, portanto, primeiras
destinatárias do Reino de Deus
(Mt 21,32). As palavras de
Jesus, e também sua atitude de
acolher as prostitutas,
constituíram um gravíssimo
escândalo para os homens
religiosos do seu tempo.

As palavras de Jesus neste banquete, e também sua atitude de
acolher as prostitutas, constituíram um gravíssimo escândalo
para os homens religiosos do seu tempo. Jesus escandalizava os
falsos e puritanos, aqueles que tinham a consciência pesada
mas, continuavam sem querer ouvir as palavras de Jesus.

José Pagola continua: “Eu diante daquelas
mulheres enganadas e
escravizadas, submetidas
a todo o tipo de abusos,
aterrorizadas, mantidas
isoladas, muitas sem
proteção, nem qualquer
segurança, são
as vítimas invisíveis de
um mundo cruel e
inumano, esquecidas
pela sociedade e
praticamente pela Igreja” .

Voltemos à casa de Simão; Jesus está com a mulher que lavava
seus pés com lágrimas e os banhava com perfume. Os convidados
reconhecem-na num
primeiro momento:
- É uma prostituta da aldeia.
A sua presença cria
Mal estar e expetativa.
Como reagirá Jesus?
Irá expulsá-la para que não
contamine os convidados?
A mulher não diz nada. Está
habituada a ser desprezada,
sobretudo nos ambientes
fariseus. Diretamente dirigese a Jesus, atira-se aos seus
pés e começa a chorar.

A reação do fariseu não se faz esperar. Não pode esconder o
seu desprezo: “Se este fosse profeta, saberia quem é esta
mulher: uma pecadora”. Sabe muito bem que esta mulher é
uma prostituta, indigna de tocar em Jesus.
Tinha que afastá-la dele.

Segundo a Lei da Pureza nenhuma pessoa podia tocar em
algo impuro. E havia muitas restrições, muitas pequenas
ordens para controlar as atitudes das pessoas.
Tocar numa prostituta era ficar impuro, assim como tocar em
algum animal. Não podiam aceitar água oferecida por pessoa
impura. Comer carne de porco, e outras...
Davam muita força à impureza
e não à pureza.
Tornar-se impuro significava
estar sem as bênçãos
do Senhor. A religião, no lugar
de libertar, oprimia e excluía.
Acreditavam que se a impureza
é pecado, ausência de
impureza era santidade.

Tornar-se impuro significava estar sem as bênçãos
do Senhor. A religião, no lugar de libertar, oprimia e excluía.
Acreditavam que se a impureza é pecado, ausência de
impureza era santidade.

E Jesus, anda e
come com os
excluídos,
aceita as
mulheres, em
seu grupo.

Neste jantar, Jesus não
expulsa nem rejeita a
mulher. Pelo contrário,
acolhe-a com respeito e
ternura. Descobre nos seus
gestos um amor limpo e
uma fé agradecida. Diante
de todos, fala defendendo
a sua dignidade e
revelando-lhe como Deus a
ama: “Os teus pecados
estão perdoados”. Logo,
enquanto os convidados se
escandalizam, Jesus
continua : “A tua fé te
salvou. Vai em paz”.

Mesmo estando na casa do fariseu, a convite do mesmo,
Jesus não perde a liberdade de falar e de agir. Defende a moça
contra a crítica do judeu praticante. O recado de Jesus para os
fariseus de todos os tempos é este:
"Aquele a quem pouco foi perdoado, pouco amou!"
O fariseu achava que não
tinha pecado porque
observava muito bem
as leis judaicas. Porém,
Jesus mostra o contrário.
A mulher foi muito mais
sincera e verdadeira.

Ela mostrou muito mais amor, pois:
 Estava arrependida;
 Enfrentou o público que a conhecia;
 Não teve medo deles, pois poderia ser
apedrejada;
 Não temeu Jesus, pois conhecia seu
coração;
 Tinha certeza de um resultado
misericordioso.

Jesus não destrói a Lei. Ele aperfeiçoa a Lei. Como faz isso?
Valorizando o interior das pessoas, a intenção do coração.
Isso porque Ele é Amor.
A quem mais ama, mais será perdoado !

1 – o que mais chamou a sua atenção neste fato?
2 – Observar a Lei é escravidão? Por quê?
3 – Você se sente escravo obedecendo às normas
da sua religião?
4 – Como Jesus age diante do pecado?
5 – No mundo Islâmico, hoje, as mulheres que
fazem determinados pecados, são apedrejadas
também. O que acha disso?

