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“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 ali 
havia de passar. 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 isso murmuravam, 
dizendo que ele se hospedara com homem 
pecador. 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” 

Lucas 19:1-8 



“O fundamental em todo discipulado 
é a decisão de não somente tratar 
Jesus com títulos honrosos, mas 
seguir seu ensino e obedecer aos 
seus mandamentos” 

John Stott, O Discípulo Radical 



ZAQUEU MORAVA EM JERICÓ



Por meio da história 
de Zaqueu, aprender 
como um discípulo é 

formado. 



ENCONTRO COM JESUS 



Ao entrar em Jericó, 
atravessava Jesus a cidade. 



Zaqueu de ficou sabendo 
que Jesus estava na cidade. 



O primeiro passo 
para se tornar um 

discípulo de Jesus é 
ter um real encontro 

com Ele. 



Não é só 
informação, é 

transformação. 



TRABALHA
R PARA 
CRISTO 



Zaqueu era um alto 
funcionário público, coletor 
de impostos.



Zaqueu era 
ladrão, corrupto. 



Ele era um judeu traindo 
seu povo. 



Nos tempos bíblicos, era 
muito comum os nomes 
terem significados 



Zaqueu significava 
honesto, ilibado, 

honrado, 
irrepreensível. 



O nome de 
Zaqueu era uma 
antítese daquilo 

que Zaqueu era na 
realidade 



Zaqueu era uma pessoa 
importante, no entanto, 
não era bem visto.



Sua história foi 
mudada a partir 
de uma atitude. 



O dinheiro não 
compra paz de 
espírito nem a 

salvação.

O dinheiro não 
compra paz de 
espírito nem a 

salvação.



CONHECER 
JESUS 



Mesmo sendo 
ladrão, Zaqueu 

queria ver a 
Jesus. 



Não há nada por mais 
grave que você tenha 
cometido que o impeça de 
ir até Jesus. 



Somente Jesus é 
capaz de nos 
transformar. 



Para ir a Jesus, 
devemos ir 

como estamos. 



Você vai até Jesus e é 
Ele que muda você.



Conhecer Jesus é fundamental 
para transformar um ladrão 

corrupto, como era Zaqueu, em 
um discípulo. 



COMO UMA 
CRIANÇA 



"Eu asseguro que, a não ser 
que vocês se convertam e 
se tornem como crianças, 
jamais entrarão no Reino 
dos céus. Portanto, quem 
se faz humilde como esta 
criança, este é o maior no 

Reino dos céus. Quem 
recebe uma destas crianças 

em meu nome, está me 
recebendo”. 

Mateus 18:3-5 



Zaqueu correu como 
criança para ver Jesus! 



Para se tornar um 
discípulo a pessoa 
precisa perder a 

vergonha de querer 
estar com Cristo. 



“Portanto, qualquer que 
me confessar diante dos 
homens, eu o confessarei 
diante de meu Pai, que 

está nos céus. Mas 
qualquer que me negar 
diante dos homens, eu o 
negarei também diante 

de meu Pai, que está nos 
céus” .

Mateus 10:32,33



 Subiu numa 
árvore chamada 

Sicômoro. 



Jesus poderia ir para se hospedar em qualquer lugar, 
mas escolheu fazer mais um discípulo do Seu reino.



O verdadeiro 
cristão tem 

prazer de estar 
na presença de 

Deus. 



Ser um discípulo 
verdadeiro é ser fiel 

aquele que o 
chamou. 



Pelo amor de Jesus, Zaqueu 
foi motivado a ser um 
discípulo.



Jesus simplesmente 
o amou, aceitou sua 

condição e o 
impressionou pela 

amizade.



“Mas Zaqueu levantou-se e disse ao 
Senhor: "Olha, Senhor! Estou dando 
a metade dos meus bens aos pobres 
e se de alguém extorqui alguma 
coisa, devolverei quatro vezes 
mais". Jesus lhe disse: "Hoje houve 
salvação nesta casa! Porque este 
homem também é filho de Abraão. 
Pois o Filho do homem veio buscar e 
salvar o que estava perdido" 

Lucas 19:8-10 



Zaqueu decidiu ser um 
discípulo. 



Nasceu mais um discípulo, 
fruto de um encontro de 

amor e aceitação.



Jesus faz dois 
convites para 

você 



Ser um discípulo 
que leve a 

mensagem de 
salvação



Fazer novos 
discipuladores. 



“A salvação é de 
graça, mas o 
discipulado custa 
tudo o que temos”. 

Billy Graham
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