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Zaqueu era um homem rico e tinha um bom cargo, ele era chefe dos publicanos
de Jericó. Publicanos eram cobradores de impostos do Império Romano. Os
Judeus não gostavam deles pois eles eram corruptos e roubavam dinheiro do
povo.
Jesus estava a caminho de Jerusalém, mas antes decidiu passar em Jericó. Todos
ficaram sabendo e foram correndo par ver Jesus, alguns subiam em pedras outros
em bancos e cadeiras, mas como Zaqueu era muito baixo ele não enxergava
Jesus. Zaqueu correu na frente da multidão e subiu em uma árvore para conseguir
ver Jesus.
Jesus foi até a árvore que Zaqueu estava, chamou-lhe pelo nome e mandou ele
descer, pois naquela noite Jesus queria se hospedar em sua casa. Zaqueu desceu
o mais rápido possível, ficou muito feliz com a notícia e levou Jesus até sua casa. A
multidão não gostou e nunca imaginaram que Jesus iria se hospedar na casa de
um homem que roubava, de um corrupto.
Chegando em sua casa, Zaqueu e Jesus conversaram. Zaqueu se arrependeu,
confessou seus pecados e disse a Jesus que iria dar metade de seus bens aos
pobres e que iria devolver quatro vezes mais o valor que havia roubado das
pessoas. Jesus ficou muito feliz e declarou que a salvação chegou naquele lar.
Lucas 19,1-10

Os efeitos da fé verdadeira / real
Zaqueu provavelmente ficou rico enganando pessoas, algo que os coletores de
impostos eram conhecidos naqueles dias. Mas Zaqueu conheceu Jesus e ele se
tornou um novo homem. Ele tinha fé no poder e no amor de Jesus.
Zaqueu prometeu retribuir - ainda mais do que havia recebido - aqueles que ele
havia enganado.
Examinou sua Consciência. Ele sabia que tinha feito algo errado. Ele queria que
Jesus o perdoasse.
Mas a multidão não gostou disso. Eles também precisavam de novos corações,
mas não perceberam. Por quê você acha que eles precisavam de novos corações
também? Eles precisavam PERDOAR Zaqueu como Jesus fez!
A verdadeira fé não é simplesmente acreditar e amar Jesus. Envolve deixar de ser
velho de seguir caminhos que vão contra os mandamentos de Deus e começar
uma nova vida.
A verdadeira fé age para fazer coisas certas novamente. Quando você for para a
Primeira Penitência, não pense apenas no que você fez que foi errado, mas como
você não vai fazer isso de novo. Viva como Jesus vive!
Partilha /interação: Às vezes é difícil para as pessoas separar o pecado do
pecador.
Partilha /interação: Zaqueu procurou Jesus e chegou mais perto dele do que
esperava. Deus diz se nós o buscamos, nós o encontraremos. Muitas pessoas se
perguntam onde Deus está em suas vidas, mas nunca vão procurar por ele. Quais
são algumas maneiras pelas quais podemos buscar a Deus em nossas vidas?
Partilha /interação: Zaqueu não usou sua baixa estatura como desculpa para
desistir de procurar Jesus. Quais obstáculos que temos que superar para ver
Jesus? Algum desses obstáculos é grande o suficiente para nos separar de Jesus?

Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade.
Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos
e muito rico.Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa
da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira
para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou
para cima e disse: “Zaqueu, desce depressa! Hoje eu devo ficar na tua casa”. Ele
desceu depressa, e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a
murmurar, dizendo: “Ele foi hospedar-se na casa de um pecador!” Zaqueu ficou
de pé, e disse ao Senhor: “Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e
se defraudei alguém, vou devolver quatro vezes mais”.
Jesus lhe disse: “Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem
é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que
estava perdido”. Lucas 19,1-10

