
Uma mulher pecadora lava os pés de Jesus

Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. 



Naquela cidade morava 
uma mulher de má fama. 
Ela soube que Jesus 
estava jantando na casa 
do fariseu. Então pegou 
um frasco feito de 
alabastro, cheio de 
perfume, e ficou aos pés 
de Jesus. Ela chorava e as 
suas lágrimas molhavam 
os pés dele. Então ela os 
enxugou com os seus 
próprios cabelos. Ela 
beijava os pés de Jesus e 
derramava o perfume 
neles. 



Quando o fariseu viu isso, pensou assim: “Se este homem fosse, de fato, um profeta, saberia quem é esta 
mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva.”

Jesus então disse ao fariseu: — Simão, tenho uma coisa para lhe dizer:

— Fale, Mestre! — respondeu Simão.



Jesus disse: — Dois homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um 
deles devia quinhentas moedas de prata, e o outro, cinquenta, mas nenhum dos dois podia pagar ao 
homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais?

— Eu acho que é aquele que foi mais perdoado! — respondeu Simão.



— Você está certo! —
disse Jesus. Então virou-se 
para a mulher e disse a 
Simão: — Você está vendo 
esta mulher? Os pecados 
dela, que são muitos, 
foram perdoados e, por 
isso, ela demonstrou 
muito amor por mim. Mas 
a pessoa a quem pouco foi 
perdoado demonstra 
pouco amor.



Então Jesus disse à mulher: — A sua fé salvou você. Vá em paz.
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