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“Um fariseu convidou Jesus para jantar: Jesus foi até a casa dele e sentou-se para jantar.” (Lc 7.47)

Introdução

Não estou suportando as cargas de uma vida dupla.
Hoje eu tenho uma oportunidade, já desperdicei várias, mais esta prometi a mim mesmo: não 
desperdiçarei. Talvez se houvesse prometido a uma outra pessoa tivesse chance de pedir 
desculpas, afirmar que tinha a intenção mais não consegui. Mais o mais grave é que prometi a 
mim mesmo, não tenho como me enganar, uma voz interior gritaria: Não! Você demorou a ter 
coragem, foi reconhecer que seria necessário, agora crie coragem e vá até o fim. Farei desta 
como se fosse a única, talvez a última. Estou decidido, talvez não seja mais amado como antes. 
Mais que isto importa agora? Quero chegar ao céu, desejo ser aprovado por Deus, não será 
uma imagem bem arranjada como aquelas que vemos dentro das vitrines que me qualificará. 
As vitrines foram feitas para despertar desejos, pessoas não se apercebem disto. Passam e 
repentinamente são corrompidas por um desejo forte de ter uma blusa como aquela, ou quem 
sabe uma calça assim...

Minha imagem quero guardá-la não para despertar desejo nas pessoas que passam e me 
enxergam,  quem sabe desejam: Quero ser um religioso como ele. Não! Preciso ser aprovado 
por Deus, com ele a vida é sem máscaras. Como ele disse ao profeta Samuel, “não vejo como 
você Samuel, você ver o abjeto, o superficial, sondo o coração, conheço as essências.” Não há 
meios termos, não se pode ser meio Cristão. É ser ou não ser. Que adianta ser aprovado pelos 
homens e reprovado por Deus? Abracei a fé em Deus muito novo. Cri nos valores que minha 
religião me ensinou. Sonhei progredir, crescer, fazer coisas grandes para Deus. Quem sabe 
chegar a ser  um Sacerdote.

Sem falsa modéstia posso admitir que fui fiel aos valores do meu credo, pratiquei todas as 
práticas da justiça e santidade. Atravessei a minha juventude fugindo do pecado. Meu esforço e 
dedicação foram reconhecidos, cresci, me tornei um líder.
Mais sabe o que é mais curioso quando se torna um líder? É que todos nos enxergam como 
modelo. Isto ajuda a nos mantermos afastados de muitas zonas de riscos. Por um outro lado as 
práticas religiosas contínuas nos tornam como que se blindados a queda, a fraqueza. 

Reconheço, nunca achei que uma prostituta fosse desvendar minha fraqueza.
Uma mulher de vida impura fosse mostrar revelar que todas as práticas religiosas não me 
fizeram um ser melhor.

Eu podia ficar me lamentando aquele encontro com a prostituta, poderia viver o resto da minha 
vida  amaldiçoando este dia. Logo agora quando eu estava frente a frente com Jesus, quando 
todas as oportunidades que tanto desejei se materializaram. Ela apareceu do nada. Mostrou 
que a fortaleza religiosa que criei não me levou muito longe, foi um castelo de areia que se 
desfez ao sopro de um vento fraco. Expôs meu lado frágil sem revelar nenhuma preocupação 
com isto, estava vivenciando seus sentimentos em uma outra dimensão. Devo, no entanto, 
confessar que foi por ela ter aparecido inesperadamente que pude me reavaliar. 

As prostitutas revelam quem somos
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Trouxe a chance de enxergar meu coração e ver que mesmo sendo um religioso não estava 
indo ao céu. Mesmo sendo forte estava tão fraco.

Talvez ao final vocês não me admirem mais. Talvez nem me considerem um religioso, menos 
ainda um líder. Pessoas talvez tenham pena, dó de mim. Quem sabe hoje saiam amando mais 
a prostituta que o líder religioso.

Esta poderia ser a provável confissão de Simão, o líder religioso que convidou Jesus para um 
jantar. Este deveria ser o encontro do ano, mais repentinamente entra uma prostituta. Ela rouba 
toda a cena, porque “As prostituas revelam quem somos.” 

Você pode dar-me à honra de vir comigo a este jantar?

1)  Um Jantar apaixonante

Este jantar me desperta paixão.
Sou atraído a ele a princípio pela tolerância de um certo Fariseu de Naim chamado Simão. Ele 
convidou Jesus para uma refeição íntima em sua casa. Sabe Deus quais seus motivos. 

. Era como 
seu o mais projetado pastor Evangélico do mundo fosse convidado pelo mais eminente Espírita 
para um jantar em sua casa. No mínimo você passaria horas se perguntando: “O que estes 
homens têm em comum para este encontro?” 
Para Simão era um troféu. 

A generosidade aparente do Fariseu Simão não pode ser desprezada, afinal Jesus não era 
daquelas bandas e por certo foi um ato gentil da parte dele convidá-lo para jantar em sua casa. 
Ser bom hospedeiro estava em as boas obras do Farisaísmo, talvez seja isto. Quase estou 
convencido!

O inesperado acontece. Uma prostituta vai romper o silêncio daquele Jantar. Sua presença vai 
revelar quem era o Fariseu e quem era Jesus. Aí já não tenho dúvidas, Jesus tiraria Simão o 
fariseu do pedestal de suas convicções religiosas.

Neste jantar Jesus confrontaria PRÁTICA DEVOCIONAL COM DISCIPLINA RELIGIOSA. 
Quem era “o aprovado” o Religioso Fariseu ou a prostituta ARREPENDIDA? Os conceitos de 
Deus na área de Religiosidade, de liderança, de Pecado, de perdão seriam redesenhados ali 
bem aos olhos do Fariseu.

2)  O que faltava naquele jantar?

Acentuo meu interesse por este jantar ao ser informado que Jesus aceitou o convite

Não foi do KEBAB, costela de cordeiro assado ou da PITA, tradicional pão caseiro feito pelos 

Sim é verdade, muitas vezes desconheço quem eu próprio sou. Criado em uma religião 
que não permitia praticamente nada ele precisava da liberdade cristã vivenciada em um 
Jantar para se descobrir. 
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judeus que Jesus sentiu falta no Jantar.

 a 
completa exclusão de uma pessoa assim. 

Jesus sentiu falta de tolerância verdadeira
O jantar ainda se iniciava quando uma MULHER DE MÁ FAMA (PROSTITUTA) ENTROU NA 
CASA DE SIMÃO. A partir dali a é cena roubada por uma mulher que em outro local seria 
indesejada, descriminada e repudiada. Mais ali, sem ser convidada conheceria um amor 
diferente.

A chegada inesperada daquela mulher revelaria o tipo de tolerância mesquinha do Líder 
Fariseu. Seus pensamentos vagueiam entre a reprovação a Jesus por se deixar ser tocado 
pela pecadora, à falta de formação daquela mulher que simplesmente invade o jantar sem ser 
chamada. Para ele todo esforço receptivo do Jantar fora ao chão antes da primeira garfada. 
Tinha curiosidades acerca de Jesus, sua fama já chegara à cidade de Naim. 
Estando Jesus na sua sala de Jantar o Fariseu conclui “Se este homem fosse de fato profeta 
saberia que esta mulher que lhe toca é pecadora e conheceria a vida de pecado que 
leva.” (39)

Que decepção! Assim pensava o Fariseu. 

Jesus sentiu falta de Conversão em Simão.
Sua Fé puramente Racionalista não permitia a um pecador arrependido o direito de Perdão. 
Onde está o amor? Quem é tão santo que nunca tenha cometido um pecado?

Simão tenho uma coisa para lhe dizer, Disse Jesus.
Havia lido os frágeis pensamentos daquele pobre religioso.

Com uma parábola promoveria um desmonte nos conceitos Religiosos que 
impregnavam seu coração.
Parábola .: Um Agiota empresa dinheiro a dois homens. Um devia 500 moedas de prata e o 
outro 50. Os dois não tinham como pagar o empréstimo. Houve perdão para os dois. A quem 
mais você acha que ele perdoou? Ao que devia mais, concluiu  o inteligente Simão. 
Ainda sem saber onde Jesus queria chegar, Simão é levado a refletir que a vida é como um 
empréstimo. Deus nos empresta a vida, alguns se tornam devedores de 500 outros de 50 MAIS 
TODOS SOMOS DEVEDORES. 

Como concluiu Paulo ensinando aos Romanos 3:10  

Desta forma Simão é confrontado em seu sentimento NACIONALISTA INTOLERANTE de se 
achar JUSTO POR TER NASCIDO JUDEU E SER UM FARIZEU. Seu coração estava em 
estado de choque.

3)  Você está vendo esta mulher Simão?

Quem elevaria a condição espiritual de uma prostituta? Durante séculos a religião ensinava 

: 

“Todos estamos debaixo da lei do 
pecado: Não há justo, nem um sequer...”
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Para o Farisaísmo a prostituta estava sentenciada ao fogo do inferno e ponto final!

Simão veja a mulher, convidava Jesus ao Fariseu...
Olhe para esta Prostituta. Quando cheguei a sua casa, por seu um líder Farizeu você se achava 
plenamente santo, puro e perfeito diante de Deus.

>  Mais veja, Era sua Obrigação me lavar os pés na entrada. 
Você não consegue cumprir nem a primeira obrigação e já se acha perfeito? 

> Simão sua religião ensina que você deve recepcionar seus hóspedes com o ósculo 
santo.
Você notou Simão? Quando entrei em sua casa você não me beijou.

>  Simão sua religião ensina a Ungir os hóspedes pondo Azeite sua cabeça.
Está vendo Simão? Você também não conseguiu cumprir o terceiro degrau no ritual de 
recepção a um hóspede.

Sabe Simão, não desejo fazer com que você se sinta reprovado ou diminuído, mais entre você 
e esta prostituta, aprovo a espiritualidade dela e reprovo a sua.

Não querido irmão! O que estou tentando afirmar é que aquela mulher era uma devedora de 
500 e tinha consciência disto. Sabia que só manifestando arrependimento e passando pelo 
perdão divino conseguiria abandonar a vida de pecados e chegar ao Céu. 

Veja o que a Bíblia diz: 

Olhe Simão esta mulher.
          Ao Chegar Reconheceu sua Culpa, se ajoelhou diante de mim em sinal de rendição. 

    Com lágrimas de arrependimento lavou meus pés.
   Na sua certeza de perdão e na sua experiência de purificação não para de beijar meus  
pés.

    Na sua experiência de gratidão me Deu seu precioso Perfume.

“Todos se desviaram, cada um pelo caminho do seu próprio 
interesse, não há um justo sequer.”  

  Na sua necessidade de serviço a quem por ela fizera tudo (Jesus) não me enxuga com um 
pano mais com os fios de seu próprio cabelo.
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Talvez você me diga: Querido Pastor você está dizendo que Jesus estava 
apoiando a vida de prostituição daquela mulher?

O que estou tentando mostrar a você é que escondido na proteção de uma 
Religião, Simão jamais se sentiu um devedor de 50, jamais admitiu ser 
pecador carente do amor divino. Jamais achou que necessitasse do 
perdão. Jesus veio exatamente para quebrar esta convicção de que pelas 
práticas de Justiça conseguiremos chegar ao Céu.
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Ah Estas prostitutas que Revelam Quem somos.
Simão por ser líder Fariseu se achava alguém tão importante. Diante da prostituta Arrependida 
suas enfermidades religiosas foram reveladas.

Que dizer do poderoso Rei Salomão? 
Herdou um Reino já construído, Filho de Davi poderia ter se tornado tão firme e resoluto como o 
Pai.  Como Servo deveria ter aprendido a confiar em Deus. Afinal, não foi este o maior ensino 
que seu Pai lhe transmitira?
Inseguro, medroso, excessivamente apegado aos bens fez de seus relacionamentos afetivos 
uma rede de proteção. Desprezou a segurança em Deus, casou com várias mulheres todas 
filhas de reis e generais de exércitos das nações vizinhas para manter a segurança das 
fronteiras de Israel. Trocou a proteção de Deus pelos romances com muitas mulheres. Deixou o 
exemplo de seu Pai, que com a ajuda de Deus foi um campeão de tantas guerras.
Suas muitas esposas, seu gesto profano terminaram consumindo os melhores anos de sua 
vida. Elas revelam o medo, a insegurança e a falta de dependência de Salomão a Deus.
 
Que Dizer de Jericó?
A primeira Cidade alcançada pelos Judeus na conquista de Canaã. Era uma cidade fortificada e 
cheia de Gigantes. Ali não havia um homem de Deus sequer. Com quem Deus teve que contar 
para derrubar as muralhas daquela fortaleza e com Seu exército avançar?
 Raabe, a Meretriz arrependida. A Cafetina que ouviu falar dos feitos do Senhor e ajudou a 
salvar a vida dos espias os escondendo em sua casa. Arriscou sua vida, para preservar o 
sucesso e o avanço de Deus.
Esta prostituta revela Deus na conquista de suas vitórias alcança com misericórdia  quem 
desejar reconhecer que Ele é Deus.

Que dizer de Bil Clinton, o Presbiteriano que se tornou Presidente da América?
Deveria ter sido exemplo de Cristão para o mundo. Com uma formação religiosa firme, uma 
linda esposa cristã ao seu lado, diga-se aqui, sua esposa é muito linda, deveria ter dado bom 
testemunho de Deus na casa branca.  Trocou toda a estabilidade espiritual e familiar, esqueceu 
do seu Deus para viver umas escapadas fortuitas com uma estagiária.

Não me compreendam mal. Não faço uma apologia, uma defesa sistemática ao pecado da 
prostituição. Repudio o pecado qualquer forma de pecado e sei que este leva o homem e a 
mulher ao inferno.

Como Jesus quero apenas entender o efeito do Perdão. 
Ele transforma uma prostituta em uma princesa aprovada, e  faz dela exemplo para os 
religiosos.
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Hoje compreendo melhor o que Jesus desejava quando afirmou 

confrontando alguns líderes religiosos: 

  (Mt 21.31)

“Eu garanto a vocês e isto é 
verdade: Os publicanos (Judeus que cobravam impostos a 
serviço de Roma) e as prostitutas precederão (entrarão antes de 
vocês) no Reino de Deus.”
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Naquele dia, naquele jantar (Casa de Simão), naquele reino (Rei Salomão em Israel), naquela 
cidade (Jericó), na presidência dos Estados Unidos ou neste lugar AS PROSTITUTAS 
REVELAM QUEM SOMOS.

Hoje Jesus te convida ao Arrependimento!

Pr. Harry Tenório
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