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A família da árvore
Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Lucas 19.1
A cidade de Jericó do passado tinha uma grande muralha que a protegia dos seus
inimigos. A cidade de Jericó no tempo de Jesus ficava numa região perigosa e violenta.
A cidade de Jericó do passado tinha sido visitada pelo anjo do Senhor – Josué 5.13-15. A cidade
de Jericó do tempo de Jesus foi visitada pelo próprio Senhor, que decidiu atravessar a cidade.
No passado, Deus retirou de Jericó uma família que vivia sobre o muro da cidade, a família de
Raabe. Séculos depois, em Jericó, Deus também moveria um homem, tão desprezado como
Raabe, para a salvação de uma família.
Em Jericó vivia Zaqueu, o homem mais desprezado e odiado daquele lugar. Apesar disso,
Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Porém, havia dois impedimentos – Lucas 19.3. Por isso,
ele buscou meios para ver Jesus: correu adiante da multidão, entendendo por onde Jesus
passaria e subiu em uma árvore – Lucas 19.4. Enquanto ele tentava descobrir quem era Jesus, o
Senhor sabia quem ele era e onde ele estava – Lucas 19.5.
Por que Jesus ordenou que Zaqueu descesse depressa? Lucas 19.6. Apesar de Zaqueu
ter ficado alegre em ter parte neste decreto divino, as multidões ficaram desapontadas e
murmuraram contra Jesus – Lucas 19.7. Enquanto a multidão murmurava do lado de fora,
questionando como Jesus poderia entrar na casa de alguém como Zaqueu, dentro daquela casa
havia muita alegria pela presença de Jesus – Romanos 14.17. Qual foi o ponto de virada na
vida de Zaqueu e de sua família? Lucas 19.8. Zaqueu atendeu o chamado de Jesus e tomou
quatro atitudes diante dele:
1.Ele se levantou para estar diante de Jesus.
2.Ele reconheceu o senhorio de Jesus, chamando de Senhor.
3.Ele decidiu mostrar de forma prática o que havia acontecido em seu coração.
4.Ele demonstrou dois frutos de sua nova vida: generosidade e justiça.
Como alguém poderia explicar esta transformação? Foi uma obra divina – Lucas 19.9.
Por isso, Jesus fez três declarações naquela casa naquele dia:
1.Declaração de salvação da família de Zaqueu. Mateus 21.31b,32.
2.Declaração da identidade de Zaqueu.
3.Declaração de sua missão– Lucas 19.10.

