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INTRODUÇÃO: 
 
Zaqueu, que significa inocente ou justificado, era um official do Ministério da Fazenda do Governo 
Romano, dominante sobre a Judéia. Os Publicanos eram colocados na mesma categoria das prostitutas 
(Mt 21.32), porque, além de explorar o povo em benefício do Governo, lhes roubava tudo que ainda 
possuia para o seu próprio bem e luxúria. Residente na região alta de Jericó, ouviu falar de Jesus, e seu 
coração não o deixou até que venceu todos os obstáculos impostos, e desceu para ter o encontro mais 
feliz de sua vida. O encontro com Jesus - a alegria dos homens, o qual disse: “E disse-lhe Jesus: Hoje, veio a 
salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que 
se havia perdido.”  Ele, com muita audácia, venceu os quatro principais obstáculos para se encontrar com 
Jesus no Sicômoro: 

 
 

ESBOÇO: 
 

1. Ele era rico – complexo de superioridade. Mas ele desceu; Nabucodonosor teve que descer 
(Dn 4.30) – “falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a 
força  do meu poder e para glória da minha magnificência?  31Ainda estava a palavra na boca do rei, 
quando caiu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor: Passou de ti o reino.” 
 

2. Ele tinha uma grande multidão à sua frente – complexo de inexistência. Mas ele adentrou; a 
mulher da emorragia teve que andentrar: (Mc 5.27) – “ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre 
a multidão, e tocou na sua vestimenta.  28Porque dizia: Se tão-somente tocar nas suas vestes, sararei.” 
 

3. Ele era pequeno – complexo de inferioridade. Mas ele subiu; o Filho Pródigo teve que subir: 
(Lc 15.18) – “E, levantando-se, foi para seu pai; e, quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu 
de  íntima compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou.” 
 

4. Ele era devedor – complexo de culpa. Mas ele confessou; Daví teve que confessar: (Sl 51.3) – 
“Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim.   4Contra ti, 
contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro 
quando julgares.” 
 

CONCLUSÃO: 

Qual é o impedimento que persiste em evitar que eu ou você possa ter um encontro único e fenomenal com o 
Mestre? Como a mulher pecadora do vazo de Alabastro, a qual rompeu todo os impedimentos sociais que a 
deixava alienada de Jesus e da casa do Farizeu, e ultrapassou os pórticos públicos, rompamos todos os 
obstáculos, interiores e exteriores, que proventura possam impedir o nosso feliz encontro vocacional com Ele! 
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