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OLÁ! CARO AMIGO/ EU SOU PAULO CHAVEIRO E ESTE É O PROGRAMA “ O 

SOM DO LIVRO” QUE TRÁS ATÉ SI O LIVRO MAIS LIDO EM TODO O 

MUNDO. / O NOSSO DESEJO QUE A SOM DESTE LIVRO CONTINUE A FALAR 

CONSIGO/ MESMO DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO. / 

 

 Estamos de volta ao Evangelho de Lucas, mais 

precisamente no capítulo 19. Somente Lucas registrou o caso de 

Zaqueu no seu Evangelho. Jesus caminha em direcção a cruz. O 

seu tempo de ministério terreno esta no final, e Jesus se 

aproxima da cruz. Porém, a caminho, passa por Jericó, cidade 

importante por ser o centro de recolha dos imposto de toda a 

Palestina. Jesus ao passar pela última vez em Jericó, dá uma 

última oportunidade aos seus habitantes. A entrada da cidade, 

Jesus encontra um mendigo cego a quem salva, pela fé, e 

recupera a vista. Dentro da cidade encontra Zaqueu. Versículos 

1-2: "Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. 
2 

Havia lá um homem rico chamado 

Zaqueu, chefe de 
*
cobradores de impostos." Vemos aqui a determinação de 

Jesus em cumprir toda a vontade do Pai. Desde o início do seu 

ministério que ele afirma que veio para fazer a vontade do Pai: 

Veio para morrer pelos pecados da humanidade. Ao contrário de 

todos nós que queremos viver ao máximo aqui na terra. Nascemos 
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para viver e não queremos morrer. Cristo veio do céu para a 

terra, com o objectivo de morrer pela humanidade. Jesus veio ao 

mundo porque este estava condenado.  

 Podemos ver uma grande discrepância entre o significado 

do nome e a pessoa de Zaqueu, O nome Zaqueu significa puro, mas 

o homem Zaqueu era um publicano, que cobrava os impostos de 

forma desonesta, garantindo o seu salário do dinheiro que 

cobrava acima do estipulado por lei. Os publicanos eram os 

cobradores de impostos do tempo de Jesus. Maior parte deles 

eram ricos porque exploravam os seus conterrâneos, cobrando-

lhes impostos acima do estabelecido pela lei romana. Zaqueu 

recebeu o nome quando nasceu logo, mas tornou-se num homem 

explorador e injusto. Independentemente do seu caracter, Jesus 

o ama, como ama a todo pecador e lhe estende a salvação. Esta 

história mostra-nos que Jesus salvou Zaqueu, e salva qualquer 

homem, por mais pecador que seja. A questão não é se pecamos 

mais ou menos; a questão está em aceitar Jesus como Salvador 

pessoal. Quando nascemos, e durante muito tempo de nossa 

infância e adolescência, os nossos pais desejaram que fossemos 

boas pessoas moral, espiritual e socialmente. Os nossos pais 

sonharam que fossemos a pessoa mais pura e mais justa do mundo. 

Em muitos casos podemos dizer que eles esperam demais dos 

filhos. Muitos filhos não correspondem ao sonho dos pais e 

transformam-se no pior dos pesadelos. Talvez tenha acontecido 

assim com Zaqueu. Para o judeu, ser um publicano era o mesmo 
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que ser um traidor da pátria, um ladrão e um marginal. Ser 

publicano era o mesmo que se colocar contra o seu país, contra 

o seu povo, e aliar-se ao inimigo invasor. Por isso os 

publicanos eram odiados por todos os judeus.  

 Zaqueu não era apenas um publicano; era o chefe dos 

publicanos. Esse homem deveria sofrer um grande conflito de 

consciência, porque a sua profissão era contrária  aos 

princípios religiosos em que tinha sido criado. Ele era rico as 

custas dos seus irmãos a quem explorava. E certamente 

conhecemos pessoas com riquezas a custas de outras pessoas. 

Será que os bens que temos foram adquiridos de forma lícita e 

honesta? O que temos foi ganho com trabalho honesto e com o  

suor do nosso rosto? Zaqueu sabia que a riqueza que possuía, 

tinha sido adquirida de forma injusta e desonesta. Zaqueu não 

estava satisfeito; a riqueza que tanto ambicionou não lhe 

trazia felicidade. Tinha riqueza mas não tinha paz de espírito. 

A passagem de Jesus por Jericó, quando ia a caminho de 

Jerusalém, foi certamente com o propósito de chegar a Zaqueu e 

alivia-lo da sua angústia e necessidade. Talvez Jesus tivesse 

outros propósitos, ao passar por Jericó, mas não podemos dizer 

que o encontro com Zaqueu não fosse um deles,  visto que ele 

todas as coisas e conhece bem de perto os nossos problemas.  

 Diz o texto que Zaqueu procurava ver quem era Jesus,  

mas não podia. Não podia porque era de pequena estatura e Jesus 

estava cercado pela grande multidão. podemos dizer que ele 



PROGRAMA “O SOM DO  LIVRO”                  212  P-#    

 

4 

 

tinha vários obstáculos que o impediam de se encontrar com 

Jesus. Um era sua estatura. Mas Zaqueu venceu este obstáculo 

porque correu na frente da multidão e subiu a uma árvore que 

estava no caminho por onde Jesus passaria.  

 Outro obstáculo de Zaqueu era a riqueza. Mas Zaqueu 

também o venceu. E outro grande obstáculo que ele teve de 

vencer, foi a sua impopularidade. Para muitas pessoas que se 

sentem frustadas, vencidas, mal vistas e impopulares, esconder-

se e se retrair-se é a melhor solução. Isso não aconteceu com 

Zaqueu. Era pequeno, era rico, era impopular, mas a sua sede de 

ver a Cristo era maior do que qualquer um destes obstáculos, 

por isso vence-os a todos e transforma a sua vida em triunfo.  

Ver Jesus não era mera vontade, mas era uma forte determinação. 

Ninguém podia detê-lo. A sua decisão era firme e irreversível. 

Versículos 4-5: "Correu então adiante do povo, subiu a uma figueira brava e ficou à 

espera que Jesus por ali passasse para o ver. 
5 

Quando Jesus lá chegou, olhou para cima e 

disse-lhe: “Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso de ficar em tua casa." Jesus e 

encontra-se com Zaqueu. Esse encontro aconteceu porque Deus tem 

o supremo propósito de salvar o homem, e o homem, tem no seu 

intimo, o desejo de ser salvo por Deus. Zaqueu quer olhar para 

Jesus e Jesus quer olhar para Zaqueu. O olhar de Jesus é de 

amor e compaixão.  O olhar de Zaqueu é de suplica, ansiedade e 

sede de salvação.  

 Jesus fala com Zaqueu e chama-o pelo nome, porque sabe 

onde ele está. Jesus conhecia esse publicano. Versículo 6: “Ele 
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desceu imediatamente e recebeu Jesus com alegria.” Zaqueu desceu a toda pressa 

e o recebeu com alegria. Se Zaqueu estava contenta, mais 

alegria tinha Jesus, por um pecador que o recebia.  

 Versículo 7: "Ao verem isto, começaram todos a criticar e a dizer que Jesus 

tinha ido para casa de um homem de má fama." A multidão que anteriormente 

escondeu Jesus dos olhos de Zaqueu, continua querendo 

atrapalhar esse encontro entre Jesus e Zaqueu. Os que seguiam 

Jesus, achavam que Ele não podia comer na casa de um homem 

pecador como Zaqueu. Jesus não tinha de ter contacto com 

publicanos e pecadores, pensavam eles. Queriam isolar Jesus dos 

pecadores. Ainda hoje o mesmo acontece. Há muita gente que acha 

que Deus não se deve aproximar do homem, por causa do pecado do 

homem. Mas, aqui vemos Jesus na casa de Zaqueu, comendo com um 

publicano e pecados. Este é o propósito de Jesus. É verdade que 

os nossos pecados ofendem e nos afastam de Deus, porém, quando 

nos aproximamos de Cristo, ele nos reconcilia com Deus, o Pai e 

nos perdoa os pecados.  

 Qual é a reacção de Zaqueu diante de Jesus e diante dos 

que murmuravam contra ele? Versículo 8: "Então Zaqueu pôs-se de pé e 

falou assim: “Escuta-me, Senhor! Vou dar aos pobres metade de todos os meus bens e às 

pessoas a quem prejudiquei vou dar-lhes quatro vezes mais." É este tipo de 

reacção que a presença de Jesus produz em nós: mudança de vida. 

Muitas pessoas entram no cristianismo sem experimentar uma 

verdadeira mudança nas suas vidas. Mas, sem esta transformação 

ninguém pode ser chamado de cristão verdadeiro. Conversão não é 
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só mudar de religião. Como a Bíblia nos ensina, conversão é 

mudar de religião e mudar de vida.  

 Zaqueu surpreende os seus inimigos, aqueles que 

murmuravam contra ele e contra Cristo, ao mostrar desejo de 

mudar de vida. Zaqueu quer dar a metade dos seus bens aos 

pobres e restituir quatro vezes mais àqueles a quem tinha 

explorado. Essa restituição ia além do que ordenava a lei em 

casos de exploração. E esta é a mensagem que Jesus veio 

proclamar: O Evangelho; Esta mensagem vai para além da lei. O 

Evangelho é a religião da segunda milha.  

 Quando uma pessoa se converte, deve abandonar o pecado. 

Não importa de que pecado estejamos a falar ou que pecado haja 

em nossas vidas, quando o homem se converte a Cristo, deve 

entregar tudo nas mãos de Cristo.  Esta mudança de coração é 

fundamental para a paz pessoal e para a paz com os vizinhos.  

A solução do Espírito de Deus para o coração humano não tem 

qualquer paralelo com qualquer sistema humano filosófico ou 

ideológico. Esta mudança é espiritual; é o milagre que torna o 

homem uma nova criatura. Como diz o apóstolo Paulo: "Se alguém 

está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e 

eis que tudo se fez novo." É esta a mudança que o Evangelho de 

Cristo oferece. Basta que o homem receba Cristo como o seu 

Salvador pessoal, para que dentro dele aconteça esta mudança 

profunda e radical.  

 Após estas palavras as Zaqueu, Jesus exclamou, verso 9-
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10: “Hoje entrou a salvação nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. 

10 
Na verdade, o 

*
Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos." Na 

história de Zaqueu vemos uma regeneração da alma, a qual Jesus 

chama de novo nascimento. Este acontecimento muda toda a vida 

de um homem ou mulher. É o milagre da conversado para  a 

salvação.  

 Gostaria que meditasse na história deste homem e que 

ela sirva para que compreenda o grande amor de Deus por si e a 

salvação que Jesus trouxe a sua vida. Espero que também se 

chegue a Cristo, para que ele também mude a sua vida, o seu 

lar, a sua vizinhança, e para que você tenha também a graça da 

salvação.  

O resto do capítulo 19, aborda outros assuntos que já estudamos 

nos outros Evangelhos, nomeadamente: A parábola das dez minas, 

que fala do dever que temos de administra bem os recursos que 

Deus nos concede. Depois temos a entrada triunfal de Jesus em 

Jerusalém, onde vemos Jesus a ser aclamado mas mesmo assim o 

povo não reconhecia quem na realidade era Jesus diz assim o 

texto no ver. 35: 35 
Levaram-no então a Jesus e puseram as suas capas por cima do jumento. 

Depois ajudaram Jesus a montar. 
36 

À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas pelo 

caminho. 
37 

Ao chegarem perto da descida do Monte das Oliveiras, todos os seus discípulos começaram a gritar 

de alegria e a dar louvores a Deus por todos os milagres que tinham visto. 
38 

E exclamavam: 

“Bendito seja o rei, 

que vem em nome do Senhor! 

Paz no céu e glória a Deus!” 

9 
Então alguns 

*
fariseus que estavam entre a multidão disseram: “Mestre, repreende os teus discípulos.” 

40 
Mas 



PROGRAMA “O SOM DO  LIVRO”                  212  P-#    

 

8 

 

Jesus respondeu-lhes: “Olhem que se estes se calarem, até as pedras hão-de gritar.” 
41 

Quando chegou perto de 

Jerusalém, ao ver a cidade, Jesus chorou por ela 
42 

e disse: “Se tu também compreendesses, ao menos hoje, aquilo 

que te pode dar a paz! Mas por agora não conseguirás entender! 
43 

Lá virá o tempo em que os teus inimigos farão 

uma muralha em volta de ti e te cercarão por todos os lados. 
44 

Hão-de deitar-te por terra e matar os teus 

habitantes e não deixarão em ti uma pedra sobre outra, porque não reconheceste o tempo em que Deus te veio 

salvar.” 

 Outro assunto é a purificação do templo e texto diz: 

45 
Jesus entrou no 

*
templo começou a pôr de lá para fora os que estavam a fazer negócio, 

46 
dizendo-lhes: “Deus 

afirma na Sagrada 
*
Escritura: O meu templo será casa de oração 

o
. Mas vocês transformaram-no em caverna de 

ladrões.” 

47 
Jesus ensinava todos os dias no templo. Os chefes dos 

*
sacerdotes e os 

*
doutores da Lei, 

bem como os chefes do povo, andavam entretanto a ver como podiam matá-lo. 
48 

Mas não 

encontravam maneira, porque toda a gente andava entusiasmada em o ouvir.   

É esta purificação que Deus quer continuar a fazer de não 

permitir que a espiritualidade se torne um negocio, a casa de 

Deus é reconhecida pelo amor e oração, e muitos a tem tornado 

uma comercio de venda de objectos e artefactos supostamente 

abençoados, as ofertas que cada um faz a Deus não pode ser uma 

forma que comprar os favores de Deus, Deus não está à venda. 

Deus deseja ter um relacionamento consigo esta como as pessoas 

estavam naquela época entusiasmadas com o ensino de Jesus? 

Que poder maravilhoso tem a palavra de Jesus! Que a sua 

palavra continue sendo um poder que atraia e transforme a todos 

os que a escutam! Vamos ficar por aqui. No próximo programa 

continuaremos a ver a vida de Jesus. ATÉ LÁ FIQUE SEMPRE NA 

NOSSA COMPANHIA E QUE DEUS O ACOMPANHE E GUARDE!  E QUE O SOM 
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DO LIVRO CONTINUE A FALAR CONSIGO MESMO DEPOIS DE DESLIGAR O 

SEU RÁDIO. 


