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PEQUENOS TESOUROS DA BÍBLIA 



Baseado em Lucas 19:1–10

Zaqueu 
Encontra Jesus



Jesus estava a caminho da cidade de Jericó quando passou pelo lugar onde morava 
Zaqueu, um homem muito baixinho. Zaqueu era cobrador de impostos e muito rico. 
Ninguém gostava dele, porque tirava das pessoas o dinheiro que haviam ganhado 

com tanto esforço.



Zaqueu havia ouvido falar de Jesus e queria vê-lO, mas como era muito baixo, não 
conseguia ver nada por cima da multidão de pessoas. Foi então que ele teve uma ideia! 



Correu pela estrada e subiu em cima de uma figueira brava. Ele tinha certeza que, 
de cima da árvore, ia conseguir ver Jesus quando passasse por ali.



Enquanto Jesus caminhava com Seus discípulos, as pessoas se amontoavam ao 
redor dEle para O ver. Mas, lá de cima da árvore, Zaqueu podia vê-lO melhor que 

todo mundo! 



Quando Jesus passou por baixo da árvore, olhou para cima e disse para Zaqueu: 
“Zaqueu, desça depressa! Quero ficar em sua casa hoje”.



Zaqueu ficou muito feliz por Jesus querer visitá-lo. Pulou da árvore e foi correndo 
na frente para receber Jesus em sua casa. 



Algumas pessoas ficaram zangadas por Jesus querer passar tempo com um homem 
como Zaqueu. Não gostavam dele nem que cobrasse mais dinheiro deles do que era 

devido para os impostos.



Zaqueu estava arrependido das coisas ruins que havia feito e, depois de conversar 
com Jesus, quis retificar o que havia feito errado. 

“Eu estou arrependido” disse ele para Jesus. “Vou dar metade de tudo que possuo 
para os pobres, e devolverei àqueles de quem extorqui dinheiro indevidamente.”



Jesus ficou satisfeito por Zaqueu ter escolhido fazer o que era certo, e disse: “Hoje 
houve salvação nesta casa.”  

Zaqueu ficou muito feliz de ter encontrado perdão e felicidade mais uma vez. E, 
porque fez o que era certo, ele fez muitos novos amigos.
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