IGREJA BATISTA VIDA NOVA
ESTUDO DE CÉLULA

SÉRIE: JESUS EM CASA

ESTUDO 13: JESUS NA CASA DE ZAQUEU, O MAIOR PECADOR DA
CIDADE

Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor! Estou dando a metade
dos meus bens aos pobres; e se de alguém extorqui alguma coisa, devolverei
quatro vezes mais. (Lucas 19.8)

QUEBRA GELO: Quando foi a última vez que você recebeu uma grande surpresa?
Deixe que os presentes na sua célula compartilhem respostas e em seguida leia com
eles o texto de Lucas 19.1-10. Então, anuncie que o estudo de hoje trata da
experiência de um homem chamado Zaqueu e foi surpreendido por Jesus, tendo o
privilégio de recebê-lo em sua casa.
O nome Zaqueu deriva do hebraico zacai e significa “justo” ou “correto”. Porém, a vida
dele não condizia com seu nome. Ele era tido em Jericó como muito pecador – a ponto
de as pessoas que acompanhavam Jesus terem ficado escandalizadas com a decisão
do Senhor de hospedar-se na casa de uma pessoa de tão má índole (v. 7).
ZAQUEU ERA DESPREZADO PELOS JUDEUS E TINHA FAMA DE SER
CORRUPTO: A cidade de Jericó estava a cerca de 25 km de Jerusalém. Embora
fosse muito perto, tinha características climáticas bem diferente. Jericó fica bem
próxima ao rio Jordão e a centenas de metros abaixo do nível de Jerusalém. Por isso
o rei Herodes havia construído ali um palácio para passar o inverno. A cidade era
próspera, ornamentada de construções romanas e gregas. Tinha um teatro, um
hipódromo e também uma fortaleza militar. Além disso, por ser uma próspera cidade
comercial, contava com um centro de coleta de impostos onde Zaqueu era o chefe.
A fama dos publicanos (coletores de impostos) era de que eles lesavam o povo.
Assim, quase toda a cidade se sentia roubada por Zaqueu e sua equipe. Zaqueu era
muito rico porque sua profissão dava chance de enriquecer ilicitamente.

ZAQUEU QUERIA VER JESUS PASSAR E FOI SURPREENDIDO. Naquele dia a
cidade estava muito agitada. Ao entrar na cidade, Jesus curou dois mendigos cegos
que gritavam incessantemente: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia... (Lc 18.35 e Mt
20.30). Tudo o que queria era espiar o Senhor... Por isso, adiantou-se ao lugar por
onde Jesus passaria e subiu num sicômoro (figueira brava). O texto bíblico explica que
Zaqueu era de pequena estatura e, mesmo correndo o risco de parecer ridículo, subiu
na árvore para poder ver Jesus.
Para sua surpresa, o Senhor parou sob a árvore, disse seu nome e mandou: Zaqueu,
desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. (Lc 19.6). Lucas conta que o publicano
não titubeou: desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria.
ZAQUEU RECEBEU JESUS E A SALVAÇÃO DE JESUS. O Senhor tinha um
propósito ao ir à casa de Zaqueu: salvá-lo. Os Evangelhos mostram que Jesus
escolheu pessoas estratégicas (Zaqueu, a mulher samaritana, o endemoninhado
gadareno...). Pessoas cujos testemunhos impactariam a muitos.
Para que Zaqueu fosse salvo, primeiro, ele precisou conhecer Jesus. Depois, careceu
de reconhecer sua condição pecadora aos olhos de Deus. Em terceiro lugar, precisou
querer mudar de vida. Isso é demonstrado nas decisões que tomou: Mas Zaqueu
levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor! Estou dando a metade dos meus bens
aos pobres; e se de alguém extorqui alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. (Lc
19.8). Tal testemunho fez com que Jesus afirmasse que a salvação chegara àquela
casa.
A decisão de indenizar pessoas estava de acordo com a Lei (Ex 22.1, Nm 5.7 e Lv 6.15, por exemplo, tratam de indenizações que os judeus deveriam dar a pessoas
lezadas). Zaqueu demonstrou que a partir daquele dia seria um Filho da Promessa. Há
uma tradição de que ele teria se tornado um bispo na Igreja da cidade de Cesaréia!
(conforme um documento antigo chamado Homilias Clementinas do século III dC).
CONCLUSÃO: O Senhor espera que, depressa, você decida receber a salvação dEle.
Para tanto, precisa fazer “o caminho de Zaqueu”: creia em Jesus, reconheça seus
pecados, arrependa-se e decida viver uma nova vida em Jesus Cristo. O Filho do
homem veio buscar e salvar o que estava perdido. (Lc 19.10). Não desperdice a
oportunidade que Jesus lhe dá neste dia. Aceite depressa e com alegria.

