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SÉRIE: VIDAS TRANSFORMADAS

“Buscando e salvando o que se havia perdido”
Lucas 19:10

“Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido”, Lc 19:10.

INTRODUÇÃO
No nosso último encontro, estudamos sobre a história de Zaqueu e vimos que, apesar das suas
más atitudes, desejou ver Jesus e foi esse desejo que, transformado em atitude, mudou a vida
dele.  Ao  longo  desse  mês  vamos  estudar  sobre  algumas  vidas  transformadas  por  meio  do
encontro com Jesus, mas, hoje, continuaremos com Zaqueu e refletiremos acerca das coisas que
aconteceram, após a entrada de Jesus na casa dele.

I – Após o júbilo, as lutas aparecem, precisamos estar preparados
Depois de desejar ver Jesus e de subir na figueira para vencer a multidão e sua pequena estatura,
Zaqueu teve a surpresa de poder receber Jesus em sua casa. É interessante a afirmação de Jesus:
“…hoje, me convém pousar em tua casa”, Lc 19:5. Por quê? Jesus poderia ter finalizado sua obra
ali mesmo, onde estavam. Mas ele disse que convinha ir à casa de Zaqueu e ele recebeu-o com
júbilo. Todas as pessoas que recebem a Jesus sentem uma alegria imediata. Entretanto, após essa
alegria, é muito comum aparecerem algumas dificuldades que vêm para roubar essa felicidade.
No caso de Zaqueu, foram as murmurações dos que estavam à sua volta. Consideravam Zaqueu
indigno de receber Jesus. Nossa luta pode ser semelhante a essa ou pode ser outras como a não
aceitação por parte de nossos amigos, parentes e vizinhos de que resolvemos receber Jesus na
nossa casa e, portanto, mudar nossa maneira de viver.

II – A presença de Jesus nos faz desejar a mudança
A Bíblia não nos relata nenhuma palavra que Jesus tenha dito a Zaqueu que o tenha levado a
tomar  a  decisão  que  ele  tomou,  registrada  no  versículo  8.  Para  entendermos  essa  reação,
precisamos ler 2 Co 5:14-15. Esse versículo registra que o amor de Jesus é tão intenso que nos
constrange, isso significa que nos obriga, que nos deixa envergonhados e dispostos a mudar. Ele
nos faz entender que não vivemos mais para nós, mas para ele. O amor dele é que nos faz desejar
e estar dispostos à mudança e a graça dele, por meio do Espírito Santo, nos ajuda na mudança e
nos faz assentar nos lugares celestiais, em Cristo, Ef 2:6.

APLICAÇÃO DA PALAVRA E MOMENTO DE COMPARTILHAMENTO
Qual é a nossa atitude quando Jesus entra na nossa casa? Quais são as mudanças que o amor de
Jesus nos constrange a fazer na nossa vida?

CONCLUSÃO
Nosso desejo de conhecer Jesus e a atitude para a realização desse desejo, fatalmente, nos levará
a uma nova vida em Cristo, 2Co 5:17. Quando Ele entra na nossa casa, nosso coração se abre para
termos uma vida que o agrada. Na nossa casa, façamos a leitura e uma reflexão dos capítulos 4-6
de Efésios. Esses capítulos iluminam nossa mente acerca do que devemos mudar.
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