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ZAQUEU: A VISITA DO SALVADOR 

 
       Imagine-se um gerente de banco subindo numa árvore para ver passar uma 
procissão. Foi mais ou menos o que fez Zaqueu. 
       Era um homem rico e chefe da agremiação dos publicanos. Mas era pequeno de 
estatura. E quando soube que Jesus ia passar ali perto, subiu nos galhos de um Sicômoro 
para poder vê-lo. 

       Talvez pensasse que ficaria escondido no meio da folhagem da frondosa árvore. 
       E seu desejo de ver o Messias era tão grande que superou qualquer raciocínio de 
simples prudência humana. 
       Era como o fogo de Deus que já se acendia em sua alma. 

 
       Para a sua imensa surpresa, o Mestre parou justamente perto da árvore e chamou: 
"Desça daí, Zaqueu, hoje quero ficar em sua casa"(Lc 19,6). 



       E ele desceu e conduziu Jesus à sua casa e serviu uma refeição. E aí, diante de Cristo 
e dos convivas, Zaqueu fez uma solene declaração: "Senhor, comunico que vou dar 
metade de meus bens aos pobres, e tudo o que exigi dos outros injustamente, vou 
restituir quatro vezes mais" (vers.8). 

 
       Tinha-se operado a conversão do publicano. Ele não via mais segundo o seu antigo 
modo de ver. Entrara nele uma nova mentalidade. Uma nova ótica.  
       Era como se se tivesse acendido uma lâmpada num quarto escuro.  
       As coisas que lá estavam eram as mesmas. 
       Porém, vistas sob a luz, adquiriam um novo aspecto.  
       "A fé é como se fossem os olhos de Deus emprestados ao homem, para que ele possa 
ver além dos horizontes". 

 
A SALVAÇÃO ENTROU NA CASA DE ZAQUEU 
 
       Um comentador da página evangélica que acabamos de ler notou que na casa de 
Zaqueu, Jesus não precisou fazer o milagre do vinho, como fizera em Caná.  
       Pois Zaqueu era rico e tinha fartura em casa. 

 
       Mas Jesus fez um milagre muito maior: Mudou a mentalidade daquele homem 
apegado ao dinheiro e ele se tornou logo pródigo, decidido a partilhar com os pobres os 
seus bens e a reparar largamente seus pecados de avareza, tomando consciência de que 
grande parte de sua fortuna fora adquirida injustamente. 
       Esse era o verdadeiro milagre que Jesus um dia comparou ao prodígio de fazer passar 
um camelo pelo fundo de uma agulha. 



       Onde entra Jesus, entra a Salvação. 
       E a Salvação entrou na casa de Zaqueu, naquele dia, como Jesus solenemente o 
declara. 

       Entrou de maneira tão expressiva, que a Igreja manda ler esse texto evangélico no 
aniversário da dedicação de uma Igreja, como que para dizer no templo consagrado, 
entrou também o Salvador para abençoá
distribuir largamente as graças da Salvação.

       O empenho permanente da Igreja dos cristãos é levar ao mundo todo a presença de 
Jesus Cristo Salvador, para que os homens se convertam 

       Que o mundo não seja o mundo dos pecados da avareza, do egoísmo, da soberba, 
mas seja a grande casa dos filhos de Deus, unidos no amor da fraternidade e na 
esperança dos bens mais altos que para nós estão preparados.
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       A insistente presença do Papa João Paulo II em todos os cantos do mundo, através de 
suas visitas, de suas celebrações, de sua palavra traduzida nos mais variados gêneros de 
mensagens, não visam outra coisa senão levar a presença de Cristo ao mundo pa
lo. 

       Ele próprio declarou, desde que foi chamado por Deus à sucessão do apóstolo Pedro, 
parece-lhe ouvir chegar a ele, de todas as partes do mundo, como chegou ao apóstolo lá 
em Jerusalém na aurora da Igreja, a pergunta do povo: 
"Que devemos fazer?" (At 2,37). 

       E seu desejo é poder repetir a cada homem o gesto e a palavra de Pedro: "Não tenho 
ouro nem prata, mas vou dar-te o que tenho: Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, 
levanta-te e anda". (At 3,6) 

       E confessa o Santo Padre que está consciente de o fazer, na medida em que anuncia 
o mesmo Jesus, sua palavra, seu ensinamento como luz para o caminho do homem de 
todos os tempos e, em primeiro lugar, do nosso
pg. 9).  
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A todas as ansiedades e perguntas, a todos os problemas que angustiam o homem 
quer a Igreja trazer orientação a partir das verdades de que é depositária. Sem pretender 
dar soluções de natureza técnica a toda a problemática que se apresenta no campo da 
cultura, da sociologia, da política e de outros setores da vida humana, “o Magistério da 
Igreja não cessa de haurir da Palavra de Deus vivo orientações claras, tanto para a vida 
dos indivíduos como para a convivência social.  

 
Assim, Deus, “rico em Misericórdia”, no seu Filho” Redentor do homem”, vai ao 

encontro do homem, quer ele se encontre no “exercício do trabalho” que o deve fazer 
crescer, quer se encontre no “âmbito familiar”(id. ibid.).  

   
Assim disse o papa João Paulo II na continuação de seu discurso, que era sobre o 

Magistério da Igreja. Note o leitor que na frase citada ele enfeixou os temas das quatro 
luminosas encíclicas de seu pontificado. Encíclicas que estão ajudando a fazer de toda a 
vasta casa dos homens um lugar de acolhida da salvação, como se tornou a casa de 
Zaqueu pela visita de Jesus. 
 
LEITURAS DO XXXI Domingo do Tempo Comum – Ano C: 
 
1º) Sab 11, 23-12,2 
2º) 2Tess 1, 11-2.2 
3º) Lc 19, 1-10 
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DOMINGO DA 31ª SEMANA DO TEMPO COMUM 

1) Oração 
Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, 
pois só teremos felicidade completa, servindo a vós, o criador de todas as coisas. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

 
2) Leitura do Evangelho   (Lucas 19, 41-44) 
Naquele tempo, 41Aproximando-se ainda mais, Jesus contemplou Jerusalém e chorou 
sobre ela, dizendo: 42Oh! Se também tu, ao menos neste dia que te é dado, conhecesses 
o que te pode trazer a paz!... Mas não, isso está oculto aos teus olhos.  

 
43Virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te 
apertarão de todos os lados; 44destruir-te-ão a ti e a teus filhos que estiverem dentro 



de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que 
foste visitada. - Palavra da salvação. 

 
3) Reflexão 

*  O evangelho de hoje informa como Jesus, chegando perto de Jerusalém, ao ver a 
cidade, começou a chorar e pronunciou palavras que faziam ver um futuro muito 
sombrio para a cidade, capital do seu povo. 

 
*  Lucas 19,41-42 Jesus chora sobre Jerusalém  

“Jesus se aproximou, e quando viu a cidade, começou a chorar. E disse: "Se também 
você compreendesse hoje o caminho da paz! Agora, porém, isso está escondido aos 
seus olhos!”.  

 
Jesus chora, pois ama a sua pátria, o seu povo, a capital da sua terra, o Templo. Chora, 
porque sabe que tudo vai ser destruído por culpa do próprio povo que não soube 
perceber nem avaliar o apelo de Deus dentro dos fatos. O povo não percebeu o 
caminho que pudesse levar à Paz, Shalôm. Agora, porém, isso está escondido aos seus 



olhos!  Esta afirmação evoca a crítica de Isaías à pessoa que adorava ídolos: “Esse 
homem se alimenta de cinza.  

 
Sua mente enganada o iludiu, de modo que ele não consegue salvar a própria vida e nem 
é capaz de dizer: Não será mentira isso que tenho nas mãos?" (Is 44,20). A mentira 
estava nos olhos deles e, por isso, tornaram-se incapazes de perceber a verdade. 
Como diz São Paulo: “Eles se revoltam e rejeitam a verdade, para obedecerem à 
injustiça” (Rm 2,8). A verdade ficou prisioneira da injustiça. Numa outra ocasião, 
Jesus lamentou que Jerusalém não soube perceber nem acolher a visita de Deus: 
"Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe foram 
enviados! Quantas vezes eu quis reunir seus filhos, como a galinha reúne os pintinhos 
debaixo das asas, mas você não quis! Eis que a casa de vocês ficará abandonada” (Lc 
13,34-35).  

 
*  Lucas 19,43-44 Anúncio da destruição de Jerusalém.  

“Vão chegar dias em que os inimigos farão trincheiras contra você, a cercarão e 
apertarão de todos os lados. Eles esmagarão você e seus filhos, e não deixarão em 
você pedra sobre pedra. ". Jesus descreve o futuro que vai acontecer com a 
Jerusalém. Usa as imagens de guerra que eram comuns naquele tempo quando um 
exército atacava uma cidade: trincheiras, cerco fechado ao redor, matança do povo e 
destruição total das muralhas e das casas. Assim, no passado, Jerusalém foi destruída 
por Nabucodonosor. Assim, as legiões romanas costumavam fazer com as cidades 
rebeldes e assim seria feito novamente, quarenta anos depois, com a própria cidade de 
Jerusalém. De fato, no ano 70, Jerusalém foi cercada e invadida pelos exércitos 



romanos. Tudo foi destruído.  

 
Diante deste pano de fundo histórico, o gesto de Jesus se torna uma advertência 
muito séria a todos que pervertem o sentido da Boa Nova de Deus. Eles devem ouvir a 
advertência final: “Porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para visitá-
la”. Nesta advertência, todo o trabalho de Jesus é definido como uma “visita de Deus” 

 
4) Para um confronto pessoal 

1) Você chora sobre a situação do mundo? Olhando a situação do mundo, será que 
Jesus iria chorar? A previsão é sombria. Do ponto de vista da ecologia, já 
passamos do limite. A previsão é trágica. 

2) O trabalho de Jesus é visto como uma visita de Deus. Você já recebeu alguma 
visita de Deus em sua vida? 

 
5) Oração final 
Cantai ao Senhor um cântico novo; ressoe seu louvor na assembléia dos fiéis. Alegre-se 
Israel no seu Criador, exultem no seu rei os filhos de Sião. (Sl 149, 1-2) 
 


