Zaqueu, o Publicano
Vide Lucas 19:01-10

maldosos e críticas em relação a

Zaqueu desejou ver Jesus.

Zaqueu era um publicano co-

atitude de Jesus. Diziam: “Onde

Um grande desejo foi gerado em

brador de impostos. Um homem

já se viu hospedar-se na casa de

seu coração e isto se tornou seu

bem sucedido que praticava mé-

um pecador? Como pode Jesus se

grande alvo. Não há encontro com

todos desonestos para chegar

contaminar com um ladrão?”.

Cristo, sem um desejo puro e sin-

onde estava agora, social e financeiramente falando.

Algumas pessoas não enten-

cero.

dem o poder transformador de

Zaqueu lutou contra os obs-

Um dia resolveu conhecer a

Jesus. Muitas vezes estão an-

táculos. O grande aglomerado de

Jesus, que vinha pelas ruas da

dando com Jesus, mas não tem a

pessoas se tornou um grande ob-

cidade acompanhado pela multi-

genuína conversão. Converter-se

stáculo para Zaqueu!

dão.

é deixar de lado tudo aquilo que é

Só que Zaqueu era um homem

contra a Palavra de Deus.

De forma criativa ele venceu o
obstáculo, obstáculos que muitas

de pequena estatura e não con-

Aquele que roubava, não roube

vezes enfrentamos para chegar

seguia ver Jesus. Por isso resolveu

mais. Aquele que adulterava, não

até Cristo: vícios, problemas fi-

subir numa figueira brava para ver

adultere mais. Aquele que difama-

nanceiros, família, os pecados

quem era esse Jesus que haveria

va o seu próximo, não difame

de estimação ou tantos outros

de passar por ali.

mais.

problemas e dificuldades que se

Havia uma disposição e um de-

O que é melhor: ter um ex-

apresentaram em sua vida para

sejo na vida de Zaqueu, de ver o

ladrão em casa, na família ou fazer

impedi-lo de ver aquele que tem

mestre.

visitas no presídio nos fins de se-

a resposta que o seu coração an-

E Jesus, ao aproximar-se da

mana? Ter um ex-viciado dentro

seia.

árvore, olha para cima e chama-

de casa ou ver sua casa ser assal-

Ele recebeu a Jesus, descendo

o pelo seu nome: Zaqueu, desce

tada pelo próprio filho para que ele

da árvore imediatamente ao ouvir

depressa porque hoje me convém

possa satisfazer seu próprio vício?

seu chamado.

pousar em sua casa.
Então Zaqueu desce para hospedar Jesus em sua casa.

Pessoas vão criticar Zaqueu

Ele experimentou a alegria ple-

com o passar dos dias, vão des-

na da Salvação (vide Lucas 19:09-

confiar dele. Não vão acreditar na

10) ao receber Cristo em sua vida.

Aos olhos humanos é impos-

sua regeneração, mas Zaqueu

Zaqueu experimentou o milagre

sível um ladrão, um assassino,

está firme em sua decisão Ele

da Salvação!

uma prostituta etc, converter seu

quer Jesus!

coração ao Senhor Jesus. Mas

Zaqueu se levanta e diz: “Sen-

para Deus nada é impossível (Lu-

hor, eis que dou aos pobres meta-

cas 01:37).

de dos meus bens e se em alguma

Aguarde no Senhor a conversão

coisa tenho desfraldado alguém, o

de seus parentes, familiares e che-

restituo quatro vezes mais.” Lucas

gados, porque o Espírito Santo

19:08.

de Deus os convencerá e a con-

A devolução de quatro vezes o

versão chegará aos corações en-

valor defraudado está em confor-

durecidos.

midade com a lei que previa esta

A Palavra de Deus é martelo

restituição. Zaqueu reconheceu

que esmiúça a penha, ou seja,

Jesus como Senhor e Salvador e

transformando um coração des-

teve seu caráter transformado.

onesto em um servo fiel ao Senhor
Jesus.

Zaqueu se levanta e faz seu discurso, sendo isso uma atitude de

Porém, quando Zaqueu se dis-

um homem que estava caído. Ele

pôs a descer e atender ao Sen-

se levanta e enfrenta o seu peca-

hor Jesus, houve comentários

do, se despojando dele!
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