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Lucas 19 (ARA)

1 Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade.
2 Eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico,
3 procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena
estatura.
4 Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar.
5 Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me
convém ficar hoje em tua casa.
6 Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria.
7 Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador.
8 Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos
meus bens; e, se nalguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais.
9 Então, Jesus lhe disse: Hoje, houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão.
10 Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido.
INTRODUÇÃO
SIMPLIFICANDO A VIDA. Como está a vida? Que expectativas tem pra série? Uma das primeiras
coisas que falei foi: Não é simples simplificar a vida, mas é possível! Grave isso! Diante do
gigantesco desafio de simplificar a vida quero iniciar com o alerta. A questão não é definida por
nossa capacidade. Diante de tamanho desafio precisamos confiar em Deus. Hoje, mais uma vez, você
será desafiado a tomar decisões que podem ter impactos profundos em sua vida. Mas, ao contrário
do que possamos pensar, a questão não é se temos força ou não para tomar tais decisões, ou mantêlas. Não temos! A questão é se irei confiar no que Deus propõem para minha vida, ou seguirei o
curso normal.
Deus quer mudar nossa vida e nos envia sua graça e, através do Espírito Santo, nos conduz a novos
caminhos. Mas talvez o nosso principal pecado seja resistir a orientação divina e não nos submeter
ao governo de Deus (rebeldia). Entende?! Hoje vamos falar sobre dinheiro e sua mente irá resistir a
tudo que a Bíblia ensina, com uma série de argumentações e motivos pessoais. A questão será: se
render ao que Deus diz ou resistir. Resistir é confortável pois significa não se mover. Deixar a vida
como está (COMPLEXA). Se render significa aceitar uma revolução, que acontecerá, via de regra,
através do processo longo e amoroso que Deus operara em sua vida. Está interessado? Vem com a
gente!
ENTENDENDO O TEXTO
Poucas coisas tem tanto poder de transformar nossa vida em caos como o estresse financeiro. Uma
relação desajustada com dinheiro, sejam dívidas ou fixação exagerada por mais, resultará na
sensação constante de insegurança, instabilidade, frustração, impotência... Veremos isso na vida de
Zaqueu.
V.1 a 4 “Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem, chamado Zaqueu,
maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão,

por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo,
porque por ali havia de passar.”
Quem era Zaqueu? A Bíblia o define como “maioral dos publicanos e rico”. Hoje seria um homem de
sucesso, profissional e financeiro. Um homem feliz e com vida abundante? Não! Esse parece ser o
motivo que leva Zaqueu a lutar por um encontro com Jesus. Seu “sucesso” não garante o respeito
dos cidadãos. Ele não consegue um caminho na multidão. Como era pequeno, sem poder superar os
de maior estatura, foi deixado pra trás, sem dó nem piedade.
Você já se sentiu assim? Não importa o que conquiste, nunca parece ser o suficiente pra ter um
lugar ao sol. No que pese ter escolheido ser publicano, posto desprezado pelos judeus, eu arriscaria
dizer que Zaqueu anseia ter seu valor reconhecido. Por isso se torna o maior dos publicanos e,
provavelmente o mais rico de Jericó. Mas continua a ser o pequeno e desprezado Zaqueu. Você já se
sentiu pequeno assim? Já sentiu que não importa o que faça, nunca é suficiente? É uma das razões
pra investirmos em carreiras de sucesso, e ter mais e mais bens. Não se engane, trocamos uma
prisão por outra. Jesus diz que o dinheiro é um senhor mal que quer nos tirar de Deus pra que o
sirvamos(Mt 6.24). E exige exclusividade, pois quer ser adorado no lugar de Deus! No fim,
procuramos nas coisas e pessoas o que só pode ser encontrado em Jesus!
Mas Zaqueu não chegou a ser o maioral dos publicanos desistindo. É então que corre a frente e sobe
em uma árvore alta para poder ver Jesus.
V.5 a 7 “Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa,
pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os
que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador.”
Mas Zaqueu consegue mais. Jesus para em baixo da árvore. Diz que iria pra casa de Zaqueu. As
pessoas acham escandaloso: Jesus ficar na casa de um pecador. As vezes nós somos crísticos na
mesma medida com os outros e conosco. Jesus não vem até pessoas prontas. Ele inicia e garante o
sucesso final de cada processo em nossa vida. Já pensou que talvez Jesus esteja parando em baixo de
sua árvore, dizendo que quer passar um tempo com você? Que quer se envolver com sua vida
financeira hoje! Ainda que isso seja escandaloso e pouco provável. Também era pra Zaqueu! Acho
que hoje é o seu dia!
V.8 a 10 “Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a
metade dos meus bens; e, se nalguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais.
Então, Jesus lhe disse: Hoje, houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão.
Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido”
Os versículos finais apontam o resultado da visita de Jesus na vida de Zaqueu. Uma verdadeira
revolução! E mais do que ver a salvação na sua vida, vemos como o ídolo dinheiro é quebrado.
Zaqueu tem seus pecados perdoados e encontra o amor de Cristo sobre sua vida. E, humildemente,
se rende a soberania de Deus e a seus planos. Por isso pode abandonar seus planos falhos e ídolos
imundos pra ser um nova pessoa e ter uma vida abundante!
Não pense que é fácil pra Zaqueu abrir mão de todo esse dinheiro. Mas ele encontrou um tesouro
ainda maior em Cristo. Isso fez com que ele desse metade dos seus bens aos pobres. E com a outra
metade restituiria 4 vezes mais a cada pessoa que defraudou. O que oencontro com Jesus fez em
suas finanças? Como seu dinheiro declara sua fé? É hora de “pegar esse touro a unha”. Vamos ver
como podemos ser livres da tirania do dinheiro em nossa vida.
O QUE O TEXTO DIZ PARA NÓS HOJE

De sufocado a sobre controle: Não há como ignorar. A quantidade de vezes que a Bíblia fala sobre
dinheiro evidencia que a relação adequada com nossas finanças tem grande importância pra Deus. E
depois que Jesus entra em nossa vida, precisamos continuar a viver o processo de santificação.
Especialmente na área financeira. Precisamos chegar ao ponto em que o poder de Deus quebra o
poder do dinheiro. Ao ponto de o amor de Cristo por nós se tornar suficiente.
A Bíblia estabelece algumas marcas para nos ajudar a perceber que superamos, que o dinheiro já
não é mais um ídolo em nossa vida.
1) Tudo que tenho vem de Deus(Tiago 1.17) – Todos nós chegamos ao ponto onde estamos apenas
com a mão de Deus sobre nossas vida, colocando pessoas e situações pra nos ajudar. Ele é bom em
todo o tempo! E te convida a ouvir sua voz pra administrar sabiamente os recursos que Ele
disponibiliza a você pra que tudo redunde em glória para Ele e não para meu prazer e glória!
2)Vivo com alegria dentro da provisão de Deus pra mim (Fp 4.11-13) – Sempre buscamos mais. O
pecado nos torna insaciáveis. Parte do processo de santificação é ter um coração satisfeito e grato
pelo que temos. As dívidas que adquirimos, via de regra, são consequências de desejar mais que a
provisão atual de Deus. Então encontro meios de conseguir mais do que posso (Cartão de crédito:
Um modo de comprar o que você não precisa com o dinheiro que não tem). Se comprometa a viver
alegre no limite que Deus te oferece hoje.
3) Honro a Deus dedicando-lhe os primeiros 10% de todos os meus ganhos para os propósitos
divinos no mundo (Pv 3.9,10 e Ml 3.10) – Aqui entramos em terreno delicado. O pastor acaba sendo
taxado de falar em interesse próprio. Como se apenas buscasse o ganho financeiro para si ou para a
igreja em cima do sacrifício das pessoas. Muitos defendem que o dízimo deve ser abandonado. Que é
algo restrito ao AT. Mas precisamos ser honestos e pesar se não estamos rejeitando esse ensino por
questões pessoais, pela influencia do ídolo dinheiro.
É evidente que precisamos de fé para cumprir esse mandamento. Eu sou dizimista desde a minha
conversão e nunca me faltou nada. Porque 10%?Todo nosso dinheiro é de Deus. Seguindo o ensino
bíblico separamos um percentual (10%) de tudo que ganhamos pra que a igreja administre. Mas,
acima de tudo, estamos exercitando a fé ao devolver pra Deus algo que é Dele. Temos argumentos
bíblicos e lógicos pra participar da vida financeira da igreja. Mas creio que quando não participamos
estamos abrindo mão de viver a santidade de Deus nessa área. Imagina que contraditório é cantar
músicas que dizem pra Deus coisas como: “tudo entregarei”, “Tudo que tenho é teu”, “abro mão de
tudo por ti”, e no final não conseguir dar um centavo? É contraditório!
4) Separo parte da minha renda pra emergências, oportunidade especial de contribuição e
aposentadoria (Provérbios 6.6-8) – Você pode simplificar muito a sua vida ao adotar a sabedoria da
formiga, separando parte (10%?) de tudo que ganha para os invernos da vida. Todos nós temos
imprevistos. Agindo assim nenhum inverno terá o poder de derrubar você!
5) Viva os dias com ouvidos voltados para o céu, atento as oportunidades de ter seus recursos
utilizados pelo e para o Reino(Tiago 1.17) – Quando você se reconcilia financeira e espiritualmente
com Deus passa a viver a alegria de participar do que Ele está fazendo no mundo através de seus
recursos. Temos histórias de como fomos abençoados. Mas temos histórias de como abençoamos?
Pense nisso! Anseie por ser o agente das bênçãos de Deus!
CONCLUSÃO
Você jamais conseguirá simplificar sua vida enquanto não dominar suas finanças (ou quebrar o
domínio dela sobre você). Mas servimos a um Deus de recomeços e segundas chances. É isso que

celebramos hoje! Ao entregar o controle de seu mundo financeiro(é sobre isso que estamos falando:
SOLTE A MÃO) você toma uma decisão de grande importância, capaz de transformar para sempre
seu destino. Peça a Deus para lhe ajudar a concertar tudo o que se refere a finanças. Mas saia daqui
com uma ou duas decisões práticas para viver ou aplicar em família. Se você não sair daqui com uma
decisão prática a força desse momento vai se perder e você vai deixar para lá tudo o que Deus falou
com você!
DESAFIO
Organize sua vida financeira. Pare de fazer dívidas e de agir como se Deus não se importasse com a
maneira que você utiliza seu dinheiro. Ele se importa! E o mundo também! A maneira como você usa
seu dinheiro diz ao mundo quem você é!
• Dinheiro desaparece facilmente; não é segurança - Provérbios 23:4-5
• Dinheiro não satisfaz - Eclesiastes 5:10
• Dinheiro não salva - Provérbios 11:4
• Correr atrás de dinheiro pode levar à destruição

