
Zaqueu era um homem rico, um coletor de impostos para o governo 
de Roma em Jericó. Ele era um publicano. 
 
Os judeus consideravam os Publicanos como traidores e 
desprezíveis, pelo fato de estarem ajudando Roma a extorquir 
Israel. Geralmente cobravam grandes somas de dinheiro, além do 
estipulado por Roma em benefício próprio. 
 
O sistema de recolhimento de impostos era sujeito a abusos, Roma 
franqueava ao publicano uma determinada área, pela qual ele seria 
responsável para arrecadar impostos, ao publicano era estipulada à 
quantia anual que deveria ser recolhida, mas os coletores cobravam 
taxas bem superiores ficando com o excedente. 
 
Alguns coletores aceitavam suborno dos ricos diminuindo a taxa 
deles e sobrecarregando os pobres para compensar. O povo se 
sentia massacrado com tantos impostos. Os judeus não aceitavam 
o fato de que um irmão estivesse trabalhando para usurpadores. 
 
Para alimentar a realização de seus sonhos ambiciosos o Império 
Romano precisava de uma grande soma de dinheiro para a 
manutenção dos exércitos, a construção de anfiteatros, estradas. 
Era altamente dispendioso alimentar as ambições de Roma e para 
encher seus cofres os romanos cobravam pesados impostos. 
 
Inevitavelmente, Zaqueu sentia a pressão daquela situação. 
Convivia com o ódio dos judeus. Os publicanos e seus familiares 
eram impedidos de participar do templo e expulsos das sinagogas. 
Apontados por onde passavam, isolados dos seus compatriotas, 
eram contados como vis pecadores. 
 
Provavelmente ele tentou ser aceito ganhando posição e dinheiro, 
mas logo descobriu que continuava a ser rejeitado, porque por ser 
judeu não era aceito pelos romanos e por estar ajudando a Roma 
não era amado pelos judeus. Na ânsia de buscar aceitação de 
ambos os grupos, terminou encontrando o desprezo total. 
 
Essa rejeição certamente provocou feridas profundas nele e em sua 
família. No seu interior Zaqueu sofria com o isolamento, ELE 
DESCOBRIU QUE O DINHEIRO NÃO PODIA COMPRAR O 
AMOR.  
 
FOI NESTE CONTEXTO, QUE ZAQUEU COMEÇOU A OUVIR 
SOBRE JESUS E SEM SABER, ESTE O FARIA DESPERTAR. E é 
com a experiência desse pequeno homem que vamos aprender um 
pouco mais sobre o perdão e o grande amor de Cristo Jesus. 
 
 



 
 
 

O Amor Que Nos Desperta  
 

Lucas 19:1-10 
Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade.  

2 Eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos 
publicanos e rico, 3 procurava ver quem era Jesus, mas não 

podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura.  
4 Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, 
porque por ali havia de passar. 5 Quando Jesus chegou àquele 
lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, 
pois me convém ficar hoje em tua casa. 6 Ele desceu a toda a 

pressa e o recebeu com alegria. 7 Todos os que viram isto 
murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem 
pecador. 8 Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao 

Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus 
bens; e, se nalguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 

quatro vezes mais. 9 Então, Jesus lhe disse: Hoje, houve 
salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão.  
10 Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. 

 
01) ELE RECOBROU A VISÃO DA IMPORTÂNCIA DE DEUS E 
DE SUA FAMÍLIA (v. 3) ...procurava ver quem era Jesus... 
 
A nossa vida é resultado da maneira como vemos a Deus. 
 
A maneira como pensamos, como decidimos, como optamos, como 
escolhemos, como priorizamos. Nossos valores, nossa conduta 
depende da maneira como vemos a Deus, o que Ele significa para 
nós e o que significamos para Ele. 
 
02) ELE ACHOU UMA SAÍDA PARA O QUE O IMPEDIA (v. 3-4)... 
procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da 
multidão, por ser ele de pequena estatura. 4 Então, correndo 
adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali 
havia de passar.  
 
Zaqueu era baixo e não podia ver a multidão, porém, ele não 
desistiu de seu alvo. Ele queria ver Jesus e procurou os meios 
através dos quais poderia alcançar seu objetivo. 
 
Muitos desistem facilmente, basta um obstáculo. 
 
Se você quer alcançar seu objetivo, tem que vencer as limitações 
tem que encarar as dificuldades sem medo. 
 



Se você quer a bênção de Deus, não desista quando os obstáculos 
surgirem. 
 
03) ELE OLHOU NA DIREÇÃO CERTA (v. 4b)...porque ali havia 
de passar...  
 
Já pensou se ele fosse para a árvore errada? Há muita gente 
desejando ver, mas olhando na direção errada, correndo para o 
lugar errado... 
 
Para alcançarmos o que necessitamos não é necessário ser 
Grande; Importante; Muito inteligente. A ÚNICA COISA 
NECESSÁRIA É OLHAR NA DIREÇÃO CERTA. 
 
04) ELE DEU A RESPOSTA CERTA E COM GRANDE ALEGRIA 
(v.5,6)...Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, 
disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje 
em tua casa. 6 Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com 
alegria. 
 
Zaqueu poderia ter dito: “Jesus, eu não quero sua presença em 
minha casa. Eu só subi nesta árvore por que tinha a curiosidade, 
assim como muitos aqui, de vê-lo pessoalmente”. 
  
Felizmente, para Zaqueu, esta não foi a resposta. E esta nunca 
deve ser a resposta para um convite do Mestre. 
  
Zaqueu desceu depressa e recebeu-o com a alegria que pertence 
ao Reino de Deus, que invade o coração de todos que dizem sim ao 
convite do Senhor Jesus. 
 
05) ELE ENXERGOU ALÉM DO QUE VIU (v. 8-9)...Entrementes, 
Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos 
pobres a metade dos meus bens; e, se nalguma coisa tenho 
defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então, Jesus 
lhe disse: Hoje, houve salvação nesta casa, pois que também 
este é filho de Abraão... 
 
Zaqueu viu que quem estava ali não era um simples profeta, ou um 
mestre, mas o Messias. 
 
Zaqueu percebeu que não se tratava de mais uma religião ou 
filosofia, e sim do Reino de Deus! 
 
Zaqueu poderia ter hospedado Jesus, Ele ter ido embora e tudo ter 
continuado como antes, MAS ELE VIU ALGO ALÉM DA 
PRESENÇA DE JESUS, VIU A POSSIBILIDADE DE SALVAÇÃO, 
DELE E DE SUA FAMÍLIA. 



 
Muitas pessoas não conseguem enxergar mais do que estão vendo. 
 
06) ELE INVESTIU NAQUILO EM QUE CREU (v.8)...Entrementes, 
Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos 
pobres a metade dos meus bens; e, se nalguma coisa tenho 
defraudado alguém, restituo quatro vezes mais.  
 
Zaqueu entendeu que havia algo que cabia a ele fazer. Há muita 
gente que quer alcançar o que necessita, mas não investe para 
isso. Se você tem um objetivo, uma visão, um projeto, HÁ ALGO 
QUE VOCÊ PRIMEIRAMENTE TEM QUE FAZER: INVESTIR 
NISSO. 
 
 
ZAQUEU SE EXPÔS 
Sendo homem rico e conhecido em Jericó não temeu o ridículo, 
diante de uma limitação física, ele subiu em uma árvore. 
 
Ao subir na árvore Zaqueu estava confessando diante de todos, que 
reconhecia que Jesus era mais importante do que o seu dinheiro e 
a sua posição. 
 
VOCÊ TERIA CORAGEM DE SE EXPOR E SE DESPOJAR 
DESTA FORMA DIANTE DE TODOS? 
 
SABE QUAIS FORAM OS RESULTADOS DESSE ESFORÇO DE 
ZAQUEU? 
 
I) JESUS O ENXERGOU (v.5)... Quando Jesus chegou àquele 
lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, 
pois me convém ficar hoje em tua casa. 
 
É isso que chama atenção do Senhor. Buscá-lo de todo o coração, 
não só de mente. Os nossos esforços e a nossa busca não passam 
desapercebidos aos olhos do Senhor Jesus.  
 
Jesus o chamou pelo nome - esta foi uma forma de começar a curá-
lo, pois todos o conheciam como o cobrador de impostos, o 
publicano, mas Jesus não chamou Zaqueu pelo rótulo imposto pela 
sociedade, Ele o chamou pelo nome, honrando-o diante dos olhos 
de todos. 
 
Seu nome “Zaqueu” no hebraico,  uma variação do nome Zacarias, 

significa “puro”. Jesus não estava preocupado em ser popular,  em 

agradar a maioria, Ele queria salvar a Zaqueu, regar a semente de 

fé que já brotava em sua alma.  



O cobrador de impostos, deixaria de ser figueira brava, para ser 

figueira de vide excelente! 

 

Jeremias 2:21 Eu mesmo te plantei como vide excelente, da 
semente mais pura; como, pois, te tornaste para mim uma 
planta degenerada, como de vide brava? 
 
Zaqueu, o puro, precisava retornar ao seu propósito e aquele 
encontro era a chance. Não sabemos como foi o diálogo de Jesus 
com Zaqueu no percurso até sua casa, o certo é que o baixinho fora 
profundamente marcado. 
 
Se você precisa de Jesus na sua vida, em sua casa, demonstre isso 
buscando-o de todo o seu coração. 
 
II) JESUS TRANSFORMOU A SUA VIDA (v. 8) 
 
Este poder transformador não está no dinheiro, no prestígio, no 
lucro, na fama. Esse tipo de transformação só acontece quando 
estamos com Jesus, assentados com Ele, O ouvindo falar ao mais 
íntimo do nosso coração. 
 
Todos os que buscam Jesus são de fato, transformados através do 
diálogo, do encontro. A ordem de Jesus: “Zaqueu, desce da 
figueira” também pode ser traduzida como: “ Zaqueu, abandona 
essa vida , larga esses métodos corruptos, falhos, esses frutos 
imprestáveis”.  
 
III) JESUS SALVOU A SUA CASA (v. 9-10)...Então, Jesus lhe 
disse: Hoje, houve salvação nesta casa, pois que também este 
é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e 
salvar o perdido. 
 
A salvação não foi só de um homem, foi de toda a família. A 
salvação chegou para a casa toda. Ele veio salvar o perdido.  
 
 
Conclusão: 
 
ALGUMA COISA SE PERDEU EM SUA VIDA, EM SUA CASA? 
 
A Palavra de Deus diz em Apocalipse 3:20: “Eis que estou à 
porta, e bato; se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, 
entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo.” 
 
- Busque ao Senhor Jesus de todo o seu coração! 



- Remova, transponha, vença todos os obstáculos que estão te 
impedindo de buscar o Senhor! 
- Arrependa-se dos seus maus caminhos! 
- Volte ao seu propósito de vida! 
- Entregue a sua vida a Jesus! 


