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Santa Ceia
Estudo: Jesus, amigo dos pecadores.

Analisando o contexto
Jesus era um homem do povo. As multidões o seguiam, muitas vezes na expectativa de mais um
milagre, outras vezes por comida (João 6:2,26) ou simplesmente ouvi-Lo como um mestre
(Jesus era chamado de “rabi”, mestre em hebraico). Jesus não fechava as portas para ninguém.
Certa vez Ele disse: Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei
(João 6:37). Observe: “Todo o que o Pai me der”.
A missão de Jesus era reconciliar o ser humano que em Adão se desconectou de Deus e perdeu
sua amizade e comunhão com seu Criador. Como consequência, o ser humano se perdeu no
caminho de sua história. No afã de se tornar como Deus, desobedeceu ao seu bondoso Criador
e assim tornou-se equivocado, confuso, egocêntrico, cada vez mais desumano e perdido. Por
outro lado, não podemos esquecer que após a queda, o ser humano reconciliado pelo poder de
Deus, é desafiado a viver segundo a vontade de Deus, amando-O e, da mesma forma, amando
ao seu semelhante como a si mesmo.
Infelizmente, uma das distorções do ser humano desconectado de Deus é a discriminação racial,
social ou religiosa. Ao ler o texto abaixo observe o comentário sobre a atitude de Jesus em ir em
direção a um homem acusado pelos religiosos de má reputação e corrupto.
Jesus entrou em Jericó, e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado
Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena
estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa
figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele
lugar, olhou para cima e lhe disse: "Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa
hoje". Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e
começou a se queixar: "Ele se hospedou na casa de um ‘pecador’ ".
Lucas 19:1-7

Cenário Bíblico
Zaqueu era homem rico, mas a reputação da sua classe social como publicano não era boa. Ele
era um líder dos coletores de impostos, visto como um homem corrupto. Em Jericó, onde
morava, passava um ilustre visitante: Jesus de Nazaré. No fundo, sua alma vivia um desconforto
com aquela situação, por isso ele buscou conhecer Jesus, mas não conseguia por ser de baixa
estatura. O plano foi subir numa árvore, o que era uma situação humilhante para um homem
como ele.
Zaqueu estava perdido, confuso e distante de Deus. Entretanto ele é quem foi achado por Jesus.
Quando Jesus chegou até aonde ele estava, olhou para cima na árvore e chamou-o pelo nome
para descer e leva-lo à sua casa.
Jesus costumava ficar na presença de pecadores e publicanos que ansiavam por ouvir os seus
ensinos. Tratamos isso em nossos cultos, estudando Lucas 15:1,2.

Compartilhando no grupo
Qual a diferença entre religião e Evangelho?
Para responder essa pergunta vamos pedir ajuda ao Pastor Tim Keller, que diz: “Religião
(Obedeço; portanto, sou aceito), que é muito diferente do Evangelho (Sou aceito por Deus, por
isso o obedeço).
Vamos refletir e compartilhar:
A) De quem é a iniciativa de buscar as ovelhas perdidas?
B) Por que Jesus recebia pecadores como Zaqueu?
- Lucas 19:10 “Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido"
- Lucas 5: 32 - Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento".
C) Qual foi a reação de Zaqueu quando Jesus o aceitou?
D) Ele agiu motivado no medo e insegurança ou impactado pelo amor de Jesus?
E) Como o Evangelho* (ver acima) transformou a vida deste publicano?

É importante crer na verdade teológica que mostra o amor de Deus sendo trabalhado no coração
daquele que está “perdido”, conduzindo-o até o momento que ele é tocado pelo poder
transformador do evangelho. O que levou Zaqueu a conhecer Jesus, subir numa árvore, descer
e levar Jesus para a sua casa? O Espírito Santo já preparava o terreno para aquela conversão.

A perspectiva de Deus
1. Qual deve ser a atitude dos discípulos de Cristo em relação as pessoas desconectadas
dele? O verso abaixo ajudará na reposta.
“Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo
por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos: Reconciliem-se com Deus.”
II Corintios 5:20
2. Como esse acolhimento aos pecadores deve ser assertivo a ponto que alcançar o
coração das pessoas a Cristo, colocando-as no caminho da transformação? Veja a
reação de Zaqueu diante do Evangelho.
3. Hoje, qual tem sido sua posição diante de pessoas que, visivelmente, estão “perdidas”?
Seja sincero!
( ) Discriminar ( ) Condenar ( ) Ignorar ( ) Acolher

A nossa resposta
1. Eugene Peterson dá uma dica preciosa para a co-missão dos discípulos de Jesus,
sabendo que a missão é de Deus: “Procurem os perdidos, os que se sentem confusos
aqui mesmo na vizinhança. (Mateus 10:6 - Versão: A Mensagem).
2. Antes de falar de Deus para os seus amigos que estão perdidos, confusos e
desconectados de Deus, fale, primeiramente, deles para Deus, ou seja, ore por eles.
3. Esteja atento para servir esta pessoa que você tem orado como se fosse a Deus quem
estivesse servindo (amor ao próximo).

Esses passos são importantes. Ao passo que agimos dessa forma, poderemos ver Deus
respondendo as nossas orações e preparando o caminho para compartilharmos o evangelho.

