Por que Jesus quis entrar na casa de Zaqueu?

Pr Celso Martinez
De 28 de maio a 01 de junho
Culto do dia 20/05/18 (noite)

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”. Temos uma infinidade de sugestões de
“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br
Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê para
distribuir para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que
eles mais gostam. Se você tiver outro auxiliar peça a ele para fazer.
Lucas 19:1-10
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É fato inconteste que a família está sob intenso bombardeio, cujos efeitos já se fazem sentir na sociedade. Há
inimigos ferozes que militam contra a família:
1. O inimigo chamado satanás. João 10:10
Como habilidoso estrategista ele sabe que afetar a família é destruir a sociedade.
Há uma absurda inversão de valores. O certo passa a ser errado, e o errado passa a ser certo.
2. O inimigo chamado drogas.
Segundo o Conselho Estadual Antidrogas (Cead), houve um aumento de cerca de 20% no registro de famílias
que sofrem com a violência descontrolada dos dependentes químicos.
Álcool e as drogas lícitas tem destruído a família, traumatizando filhos e ferindo mulheres.
3. O inimigo chamado cultura de apelo sexual.
O abuso sexual e pedofilia.
Fruto também de uma cultura saturada de apelo sexual.
Dados do Conselho Tutelar apontam que o Distrito Federal teve média diária de cinco casos de violência sexual
contra crianças e adolescentes em 2013. Foram 1.840 registros. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública,
85% das ocorrências são dentro da casa da vítima.
O sexo virtual ou siber sex é uma triste realidade.
Pesquisadores dizem que está havendo uma epidemia de sexo virtual, que está atingindo centenas de milhares
de pessoas que visitam de forma compulsiva sites da Web sobre pornografia e sexo. "Nossa pesquisa mostra
que 20 por cento dos homens e 12 por cento das mulheres usam seus computadores do local de trabalho para
acessar material sexual online,"
4. O inimigo chamado infidelidade.
Além da quebra de uma aliança entre duas pessoas, a infidelidade é uma ferida que se abre no coração do
cônjuge e dos filhos.
A antropóloga Miriam Goldenberg, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ouviu 1 300 pessoas, entre 20
e 50 anos. O resultado de seu levantamento mostra que 47% das mulheres e 60% dos homens são infiéis.
A infidelidade fere mais do que perda do ente querido.
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O episódio faz parte da caminhada final de Jesus que culminaria com sua prisão, condenação e morte. Passar
por Jericó, se depara com uma multidão e um rosto escondido entre as folhagens de um sicômoro, ou seja,
uma árvore com galhos baixos e que permitia colocá-lo acima da rua.
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Jesus desejou intensamente entrar na casa de Zaqueu. Na verdade, não se trata de um pedido, mas sim de
uma ordem.
A casa, em qualquer cultura, é o ambiente mais reservado da família. O comum é ser convidado para entrar
em uma casa, e jamais ORDENAR para entrar em uma casa, para a qual não foi feito nenhum convite formal.
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Aqui é o único relato onde Jesus se convida e se determina a entrar na casa de alguém.
Um capítulo antes Jesus deixa claro o quão dificilmente entrará um rico no reino de Deus, e aqui Jesus entra
na casa de um homem rico e que foi transformado por seu poder. É difícil um rico entrar o Reino dos céus,
porém, não impossível, e Zaqueu mostra isso.
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Por que Jesus quis entrar na casa de Zaqueu?
1. Jesus quis entrar na casa de Zaqueu para mostrar que todos são importantes para Ele.
Jericó era uma cidade próspera e rica. Era a cidade de inverno dos reis, e morada predileta dos sacerdotes.
Sendo Jericó um próspero centro comercial, é de se supor que muito dinheiro circulava sob a supervisão de
Zaqueu.
Zaqueu supervisionava uma grande área de coleta de impostos para o governo romano.
Do ponto de vista humano, Zaqueu era um improvável. Em razão da sua profissão, certamente era alguém que
sofria muita resistência da parte dos judeus. Tinha pouco patriotismo e nenhuma religião.
Jesus expressou seu interesse de forma pública e no meio da rua, ou seja, para que as pessoas pudessem
ouvir o que Ele disse para Zaqueu.
A reação dos presentes mostra sua resistência. 19:7
Para ver Jesus, ele passou pelo processo natural de quem deseja algo:
1.1 Zaqueu teve Motivação – queria ver quem era Jesus. 19:3
Sua motivação era a curiosidade, certamente gerada pelo que ele já ouvira acerca de Jesus. Nessas alturas já
era notória a ressurreição de Lázaro, ocorrida pouco tempo antes e a 25 km dali, em Betânia. João 11.
1.2 Zaqueu precisou vencer Obstáculos.
Qualquer pessoa que deseje algo, certamente precisará ter alguma motivação, mas também enfrentará algum
tipo de obstáculo.
a) Zaqueu venceu o obstáculo da multidão. 19:3 Ele era de pequena estatura, e isso o impedia de ver Jesus,
por causa da multidão.
b) Zaqueu venceu o obstáculo da sua condição econômica.
• Subir em uma árvore se constituía em uma posição indigna para um homem com a projeção e condição
econômica de Zaqueu.
c) Zaqueu venceu o obstáculo do orgulho.
Considerando-se sua posição, subir em uma árvore para ver Jesus, representou um duro golpe no seu orgulho.
As pessoas sabiam bem quem era Zaqueu. Era conhecido como “homem pecador”. Um chefe dos publicanos
não contava com a simpatia das pessoas.
Ninguém gosta de cobradores.
As pessoas murmuravam contra Jesus por ter ido à casa de Zaqueu.
Zaqueu é um protótipo de muitas pessoas:
Tinha dinheiro, mas não era feliz.
Tinha poder, mas não tinha paz.
Tinha influência, mas era um homem incompleto.
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2. Jesus quis entrar na casa de Zaqueu para levar alegria. 19:6
Jesus não lhe fez nenhuma promessa, não lhe anunciou nenhum milagre. Apenas disse: Hoje eu quero entrar
em sua casa.
O simples fato de saber que Jesus se importou com ele, já lhe trouxe alegria. Zaqueu o recebeu com alegria.
Até este momento o seu único interesse era de apenas ver Jesus.
3. Jesus quis entrar na casa de Zaqueu para levar salvação. 19:9
Mais do que a alegria resultante da presença de Jesus, o que impeliu o Mestre a ir à casa de Zaqueu está
retratado nessa afirmação: Hoje veio a salvação a esta casa.
A fama de Zaqueu era das piores. Alguns sugerem que o fato de ser Chefe dos Publicanos, lhe permitia
auferir lucros por meios ilícitos.
Numa linguagem moderna, ele seria um chefe de um esquema de corrupção.
4. Jesus quis entrar na casa de Zaqueu para levar transformação. 19:8
A quadruplicada devolução era prescrita em caso de apropriação de ovelhas. Êxodo 22:1. A afirmação de
Zaqueu pode representar uma admissão de culpa, bem como demonstrar uma extraordinária mudança.
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O mais fascinante em tudo isso, porém, é que ele decidiu dar aos pobres, metade dos seus bens. A lei não
exigia isso.
A maior demonstração de transformação na vida de Zaqueu foi deixar de ser um homem egoísta e se tornar
um homem solidário.
Deixar de pensar só em si, e pensar também nos outros, de tal modo que se dispôs distribuir metade dos seus
bens aos pobres. Isso é uma eloquente manifestação de transformação.
O evangelho vem para salvar e consequentemente transformar o pecador.
Qualquer relação com o evangelho que não manifeste transformação, não é evangelho genuíno e, portanto,
falsa salvação.

Conclusão.
1.
2.
3.
4.

Em sua opinião, qual dos obstáculos enfrentados por Zaqueu é mais visível na vida de muitas pessoas?
Você percebe que Jesus deseja entrar em muitas casas, assim como Ele fez com Zaqueu?
Você já experimentou a presença de Jesus em sua casa, ou em sua vida?
Caso em contrário, o que você está disposto a fazer?

DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS
Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados. Deixe os visitantes bem à vontade.
Distribua tarefas a todos da célula. Todos são importantes e necessários

