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«Zaqueu, desce depressa, que Eu hoje devo ficar em tua casa». 

O episódio de hoje coloca-nos em Jericó, o oásis  

situado nas margens do mar Morto, a cerca de 34 Km 

de Jerusalém.  

Era a última etapa dos peregrinos que, da Pereia e  

da Galileia, se dirigiam a Jerusalém para celebrar  

as grandes festividades do culto judaico (o que  

indica que o “caminho de Jerusalém”, que temos  

vindo a percorrer sob a condução de Lucas, está  

a chegar ao fim). No tempo de Jesus, é uma cidade  

próspera.  

O personagem que se defronta com Jesus é, mais uma  

vez, um publicano (um “chefe publicano”). Portanto, um  

homem que o judaísmo oficial considerava um pecador  

público, um explorador dos pobres, um  

colaboracionista ao serviço dos opressores romanos e, 

portanto, um excluído da comunidade da salvação. 
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Mensagem: 

Voltamos aqui a um dos temas predilectos de 

Lucas: Jesus é o Deus que veio ao encontro 

dos homens e se fez pessoa para trazer, em 

gestos concretos, a libertação a todos os 

homens. 

Zaqueu era um marginal, considerado 

amaldiçoado por Deus e desprezado pelos 

homens. A referência à sua “pequena 

estatura” – mais do que uma indicação de 

carácter físico – pode significar a sua 

pequenez e insignificância, do ponto de vista 

moral. 

No entanto, este homem procurava “ver” 

Jesus.  

  EVANGELHO – Lc 19,1-10 

«Zaqueu, desce depressa, que Eu hoje devo ficar em tua casa». 
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O “ver” indica aqui, provavelmente, mais do que 

curiosidade: indica uma procura intensa, uma vontade 

firme de encontro com algo novo, uma ânsia de 

descobrir o “Reino”, um desejo de fazer parte dessa 

comunidade de salvação que Jesus anunciava. No 

entanto, o “mestre” devia parecer-lhe distante e 

inacessível, rodeado desses “puros” e “santos” que 

desprezavam os marginais como Zaqueu. O subir “a um 

sicómoro” indica a intensidade do desejo de encontro 

com Jesus, que é muito mais forte do que o medo do 

ridículo ou das vaias da multidão. 

Como é que Jesus vai lidar com este excluído, que 

sente um desejo intenso de conhecer a salvação que 

Deus oferece, e que espreita Jesus do meio dos ramos 

de um sicómoro? 

  EVANGELHO – Lc 19,1-10 

«Zaqueu, desce depressa, que Eu hoje devo ficar em tua casa». 
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Jesus começa por provocar o encontro; depois, sugere 

a Zaqueu que está interessado em entrar em comunhão 

com ele, em estabelecer com ele laços de familiaridade.  

Atente-se neste quadro “escandaloso”: Jesus, rodeado 

pelos “puros” que escutam atentamente a sua Palavra, 

deixa todos especados no meio da rua para estabelecer 

contacto com um marginal e para entrar na sua casa. 

É a exemplificação prática do “deixar as noventa e 

nove ovelhas para ir à procura da que estava 

perdida”... Aqui torna-se patente a “fragilidade” do 

coração de Deus que, diante de um pecador que busca 

a salvação, deixa tudo para ir ao seu encontro. 
 

Como é que a multidão que rodeia Jesus reage a isto? 

Mensagem (cont): 

  EVANGELHO – Lc 19,1-10 

«Zaqueu, desce depressa, que Eu hoje devo ficar em tua casa». 
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Manifestando, naturalmente, a sua desaprovação às 

atitudes incompreensíveis de Jesus (“ao verem isto, todos 

murmuravam, dizendo: «foi hospedar-se em casa de um pecador»”).É 

a atitude de quem se considera “justo” e despreza os 

outros, de quem está instalado nas suas certezas, de 

quem está convencido de que a lógica de Deus é uma 

lógica de castigo, de marginalização, de exclusão. No 

entanto, Jesus demonstra-lhes que a lógica de Deus é 

diferente da lógica dos homens e que a oferta de salvação 

que Deus faz não exclui nem marginaliza ninguém. 

Como é que tudo termina?  

Termina com um banquete, que simboliza o “banquete do 

Reino”, onde todos, que se abrem à Graça de Deus, tem 

lugar 

Mensagem (cont): 

  EVANGELHO – Lc 19,1-10 

«Zaqueu, desce depressa, que Eu hoje devo ficar em tua casa». 
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Testemunhar o Deus que ama e que acolhe 

todos os homens não significa, contudo, 

branquear o pecado e pactuar com o que 

está errado. O pecado gera ódio, egoísmo, 

injustiça, opressão, mentira, sofrimento; é 

mau e deve ser combatido e vencido. No 

entanto, distingamos entre pecador e 

pecado: Deus convida-nos a amar todos os 

homens e mulheres, inclusive os pecadores; 

mas chama-nos a combater o pecado que 

desfeia o mundo e que destrói a felicidade 

do homem. 

  EVANGELHO – Lc 19,1-10 

«Zaqueu, desce depressa, que Eu hoje devo ficar em tua casa». 


