
 

 

 

 

Um Encontro Transformador na árvore. 
 

 Quebra Gelo: Você já subiu em uma arvore quando criança? 

Se tivesse que faze-lo hoje, Seria mais fácil ou mais difícil para 
você? 

 LOUVOR: Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. 

 Passagem Bíblica. LUCAS 19:1-10 

 
 

DESENVOLVIMENTO DO TEMA: Zaqueu era um homem rico, tinha uma 
posição social privilegiada sob o ponto de vista econômico. Mas em sua 
atitude de subir na arvore para ver a Jesus ele demonstrou quão miserável 
(faminto) realmente ele era. Não creio que o verdadeiro evangelho seja para 
ser vivido de forma a termos necessidades (apesar de que em alguns 
momentos possamos passar privações. Mas não necessidade). Mas 
verdade é que qualquer pessoa seja rica ou pobre sem Jesus é miserável e 
carece da palavra que dá vida ao ser humano.  
 

 Pare e pense – Por que “PARECE” ser mais difícil para os ricos se 
converterem? O que realmente os impede? 

O QUE OCORREU COM ZAQUEU PARA ELE SE CONVERTER?  
 

1° Zaqueu foi surpreendido por Jesus.  
 
Existe uma canção que diz: “Jesus plano melhor, nunca chega 
atrasado. Sua hora é perfeita sua maneira a mais linda”. Não só 
Zaqueu sabia que Jesus passaria por ali. Mas Jesus sabia que 
Zaqueu queria vê-lo. Jesus conhece nosso coração e sabe por que 
estamos buscando um encontro com Ele. João 2:25 - E não necessitava 
de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no 

homem. 

Se fosse dada a oportunidade de dizer por que você está aqui hoje? 
Qual seria a sua resposta? Jesus conhece as razões. 

2º Jesus quebrou alguns paradigmas.  
   

a) Foi Jesus quem convidou Zaqueu para estar com Ele. Jesus faz isso 
até hoje: Apocalipse 3:20 - Eis que estou à porta, e bato; se alguém 

ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele 

cearei, e ele comigo. 
b) Jesus percebeu a necessidade de Zaqueu apesar de toda sua riqueza. 

Jesus não se impressiona com nosso “TER”. Mas se importa com 
nosso “SER”.  Lucas 12:23 - Mais é a vida do que o sustento, e o corpo 

mais do que as vestes. 
c) Jesus não tratou Zaqueu como inimigo. Mas como amigo. Enquanto 

todos reclamavam de Zaqueu Jesus preferiu ouvi-lo.  

3º Jesus Transformou um homem ganancioso em um 
homem generoso. 
 

Zaqueu era cobrador de impostos e ladrão (pois recebia muito suborno). 
Quando Jesus entrou em sua vida. As coisas que ele tanto valorizava 
perderam o valor diante da riqueza da presença de Jesus em sua vida. (obs. 
Zaqueu não se tornou pobre ele se tornou Justo). 

Mateus 6:33 - Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua 

justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. 
 

Conclusão: 
 
Ainda hoje existem muitos Zaqueus, espalhados. Pessoas de posses 
que estão famintas da palavra de Deus. Gente que aparentemente 
tem tudo. Mas no seu interior sentem-se carentes de Deus e da sua 
palavra. O desejo de Jesus ainda é o mesmo que teve para com 
Zaqueu. Entrar e pousar em sua casa. Você esta aqui hoje e talvez 
esteja vivendo essa mesma necessidade de Zaqueu. Não importa se 
você tem muito ou poucos bens. A pergunta é você já aceitou a Jesus 
como seu único senhor e salvador? Quer fazer isso hoje? 
 
Obs. Marquem uma visita nas casas vizinhas ao seu GCEU. Diga-lhe 
que estão orando por eles.  Atenção: Reunião com Líderes e Líderes 
em treinamento somente. Dia 05.10.2016 as 19:30hs. Teremos um 
Almoço na Ceia R$ 12,00.  


