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As Virtudes de Zaqueu 
 

Lucas 19:2-10 

 
Introdução: Lucas 19 conta a história de um homem que foi transformado ao ter um 
encontro com Jesus, seu nome era Zaqueu. A Bíblia diz que ele era o maioral dos publicanos e 
rico. Os publicanos eram aqueles que arrecadavam os impostos junto ao povo e não tinham 
boa reputação, pois, geralmente, se aproveitavam do posto que ocupavam para enriquecerem. 
Quando Jesus disse que iria se hospedar na casa de Zaqueu, o verso 7 diz que houve 
murmuração por parte do povo, porque todos tinham os publicanos num péssimo conceito. 
Porém, aquele encontro com Jesus fez com que sua vida fosse totalmente transformada. 

 
A experiência transformadora de Zaqueu começa quando Jesus atravessava Jericó. Uma 
grande multidão se formou pelo caminho e Zaqueu queria ver Jesus. Por ser de pequena 
estatura, ele correu adiante e subiu numa árvore a fim de ver o Senhor, porque sabia que Jesus 
passaria por ali. Quando Jesus passou em frente à árvore onde Zaqueu subira, o Senhor deu o 
comando que iria mudar a vida de Zaqueu para sempre: “Zaqueu, desce depressa, pois me 
convém ficar hoje em tua casa”.  

 
Quem fez a obra na vida de Zaqueu foi o Senhor Jesus. Entretanto, esse texto apresenta quatro 
virtudes na vida desse homem que possibilitaram a sua transformação. Vejamos, então, as 
virtudes de Zaqueu: 

 
1. Não se inibiu com a sua limitação – em primeiro lugar, o verso 3 diz que Zaqueu era 

de pequena estatura. Entendemos que Zaqueu tinha uma limitação física que poderia inibi-lo 
ou até mesmo servir de desculpa para que ele não visse Jesus. Todavia, ele arrumou um jeito 
de vencer a sua limitação para que pudesse ver o Senhor. Impedido pela multidão, ele resolve 
subir num sicômoro para vencer aquilo que o limitava.  

 
Existem muitas coisas que limitam, não só o físico, mas, principalmente, a nossa alma e o 
nosso espírito. Muitas pessoas ficam inibidas quando esbarram nas suas limitações. Pior ainda 
é quando usam as limitações para se desculparem. Muitos dizem que não têm tempo; outros 
falam que não têm dinheiro; homens dizem que não podem por causa da esposa; mulheres 
dizem que é por causa do marido, e assim ficam presos às situações que os distanciam de 
Jesus. O nosso temperamento, por exemplo, pode ser um fator limitador. Se não estivermos 
dispostos a vencê-lo, podemos nos distanciar da vontade Deus e achar que estamos certos. A 
primeira virtude de Zaqueu foi a sua disposição de vencer a sua limitação. Portanto, disponha-
se também a vencer aquilo que limita a sua vida. 

 
2. Teve a iniciativa de ir ao encontro de Jesus – a segunda virtude de Zaqueu foi ser 

um homem de iniciativa. Ele sabia que Jesus iria passar por ali, por isso foi ao seu encontro. 
Muitos querem alguma coisa de Deus, mas não tomam uma atitude. Veja bem, se Zaqueu 
tivesse ficado em casa, nada aconteceria, a sua vida continuaria a mesma. A fé se expressa em 
ações e o simples fato dele sair da sua casa para ver o Senhor passar pela sua cidade mostrou a 
sua fé. A vida de Zaqueu foi transformada porque ele estava no lugar certo na hora certa. 
Então, faça como Zaqueu, quebre o marasmo, tome uma iniciativa, vá atrás do Senhor! 
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3. Enxergou mais do que viu – em terceiro lugar, destacamos a visão de Zaqueu. Sem 
dúvida, essa foi mais uma das suas virtudes. Enquanto muitos estavam ali para ver mais um 
Mestre de Israel passar pelas ruas de Jericó, Zaqueu viu mais do que isso em Jesus, ele viu o 
Messias. Viu nele a salvação da sua alma e a oportunidade de uma mudança radical na sua 
vida.  

 
Existem pessoas que têm visão e outras que não têm. São aquelas que mesmo vendo, não 
enxergam. Muitos não vão além das aparências, não conseguem ver que aquilo que estão 
precisando está tão perto. Precisamos enxergar além do que estamos vendo. Peça a Deus que 
lhe conceda uma visão aguçada que lhe capacite ver o que os outros não conseguem ver. Uma 
visão que faça você aproveitar todas as oportunidades que ainda estão encobertas, mas que 
em breve virão à luz. 

 
4. Fez o que era certo – a quarta virtude de Zaqueu nós encontramos no verso 8.  A Bíblia 

diz que Zaqueu arrependeu-se do seu pecado e fixou os olhos na Palavra (Ex 22:1) dizendo que 
ressarciria àqueles que havia roubado. O arrependimento do seu coração produziu frutos, não 
foi algo somente da boca pra fora. Quebrantado pela presença de Jesus, ele resolve dar aos 
pobres metade dos seus bens e restituir quatro vezes mais àqueles que porventura houvesse 
defraudado. 

 
No reino de Deus, não basta apenas falar, antes, aquilo que dizemos deve ser autenticado por 
aquilo que fazemos. Quando temos uma visão de Deus, quando temos um verdadeiro 
encontro com o Senhor, somos convencidos pelo Espírito Santo e fazemos o que é certo. 
Somos levados a nos posicionar e fazer o que é correto. 


