
Faça como Zaquel e seja salvo 

(Lucas 19:1) - E, TENDO Jesus entrado em Jericó, ia passando. 2) - E eis que havia ali um homem chamado 

Zaqueu; e era este um chefe dos publicanos, e era rico. 3) - E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por 

causa da multidão, pois era de pequena estatura. 4) - E, correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver; 

porque havia de passar por ali. 5) - E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: 

Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. 6) - E, apressando-se, desceu, e recebeu-

o alegremente. 7) - E, vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem 

pecador. 8) - E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus 

bens; e, se nalguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. 9) - E disse-lhe Jesus: Hoje veio 

a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. 10) - Porque o Filho do homem veio buscar e 

salvar o que se havia perdido. 

I – Era rico, porém não satisfeito. 

1. O mundo não o satisfazia. 

2. Queria ver a Jesus. 

II – Impedido, porém foi vencedor. 

1. A multidão o estorva; tem dificuldades. 

2. Não se deixa vencer. 

3. Sobe a uma árvore para conseguir o seu objetivo. 

III – Escondido, porém descoberto. 

1. Não é visto facilmente entre a ramagem. 

2. Cristo quer ter uma confissão de sua necessidade. 

IV – Desconhecido, porém chamado por nome. 

1. Jesus o conhece bem. 

2. Conhece o desejo de seu coração. 

3. O Pastor chama Suas ovelhas pelo nome. 

João 10:3 - A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome às suas ovelhas, e as 

traz para fora. 

V – Esperando, porém surpreendido. 

1. Esperava ver Jesus, ao passar, mas teve a alegria da Sua visita. 

2. Jesus entrou em sua casa e comeu com ele. 

VI – Necessitado, porém salvo. 

1. Era classificado com os pecadores. - V. 7. 

2. Cristo havia vindo para salvá-lo e "salvar o que se havia perdido". - V. 10. 

VII – Mau, porém transformado. 

Lucas 19:6 - E, apressando-se, desceu, e recebeu-o alegremente. 

1. O aceitar a Cristo resulta em uma grande transformação. 



João 1:12 - Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que 

crêem no seu nome; 

2. Restituiu o roubado. 

3. Ajudou os pobres. 

4. A justiça caracteriza o que realmente pertence ao Senhor. 

 


