IDE
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 4 de agosto de 2021
SÉRIE: VIDAS TRANSFORMADAS

“A salvação alcança a todos que a desejam”
Lucas 19:9
“Hoje, veio a salvação a esta casa”, Lc 19:9.
INTRODUÇÃO
A história de Zaqueu, embora aparentemente simples, nos ensina algumas lições preciosas.
Zaqueu era chefe de publicanos, cobradores de impostos. Ele prestava serviço para o Império
Romano e, portanto, cobrava imposto do seu povo, os judeus, e entregava-o ao Império, visto
que os judeus, nesse tempo, estavam subjugados a Roma. Por essa razão, e porque ele se
aproveitou da posição para se tornar rico, era odiado por seu povo. Apesar das suas atitudes,
quando ouviu dizer que Jesus ia passando, ele desejou vê -lo. Esse desejo, transformado em
atitude, transformou a vida desse homem. Ao longo das próximas semanas, estudaremos
vidas de pessoas que desejaram conhecer Jesus, se decidiram ir ao encontro dele e tiveram
suas vidas transformadas.
I – Tudo começa com o desejo de ver Jesus
Zaqueu, ouvindo que Jesus ia passando, em Jericó, desejou vê-lo, mas encontrou
dificuldades, por duas razões: era impedido por uma grande multidão e era de pequena
estatura. Se Zaqueu tivesse se concentrado nessas dificuldades, por certo, permaneceria com
o desejo, mas não o teria concretizado. Quantas vezes percebemos que temos um desejo
ardente de nos encontrar com Jesus, mas ficamos imobilizados pela multidão? Sempre
haverá uma multidão impedindo nosso encontro com nosso salvador. Essa multidão não
precisa ser um ajuntamento de pessoas, mas obstáculos que continuam se sobrepondo ao
nosso desejo de estar com ele.
II – A atitude de ver Jesus promove o encontro
Zaqueu não se deixou intimidar nem pela multidão e nem pela sua pequena estatura. Em vez
de se esconder por trás desses obstáculos, teve a atitude para vencê-los. Viu que diante de si
havia uma figueira e que, se subisse nela, venceria, simultaneamente, o que estava
impedindo-o de ver Jesus. Bastou essa atitude para que Jesus chegasse e desse a ordem para
que ele descesse. Zaqueu teve mais do que desejou inicialmente. Ele não somente veria
Jesus, mas Jesus estava disposto a visitar a casa dele.
APLICAÇÃO DA PALAVRA E MOMENTO DE COMPARTILHAMENTO
Qual é a nossa reação quando ouvimos dizer que Jesus está no lugar em que nós estamos? O
que tem nos impedido de encontrar com Jesus?
CONCLUSÃO
Para Deus, é importante o nosso desejo de conhecer a Jesus, mas sem a atitude para
realização desse desejo, o encontro não se efetiva. Não importa o que temos sido e o que
temos feito. O que importa é que o encontro se realize.
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