
 

Roberto de Albuquerque Cezar 

Bom dia, meus 
queridos amigos! Uma 
magnífica terça-feira para 
você e todos os seus entes 
queridos. Na nossa meditação 
de ontem (04.07), ao 
falarmos sobre o passado 
citamos o arrependimento de 
Zaqueu que ao dirigir-se a 
Jesus assim expressou: ‘Olha, 
Senhor! Estou dando 
metade dos meus bens aos 
pobres, e se de alguém 
extorqui alguma coisa, 
devolverei quatro vezes mais” (Lucas 19:8).   

 
Você conhece algum coletor de impostos da atualidade? Gosta 

dele? Por erro de preenchimento na sua declaração teve que prestar 
esclarecimentos à Receita Federal? Ou, já teve sua empresa executada por 
Procuradores da Fazenda Nacional? Se passou por algumas dessas 
experiências, possivelmente não deve apreciar muito esses profissionais. 
Mesmo quem não passou por tais dissabores, ainda persiste o temor pelo 
“leão” e por mais inexpressivo que seja o problema a ser enfrentado, todos 
temem receber uma notificação da Receita ou Fazenda Nacional. 

 
Pois bem, se na atualidade a visão que guardamos dos coletores 

é de temor, sabedores que um pequeno erro poderá ocasionar a aplicação de 
sanções pecuniárias, imaginem na época do domínio Romano. Hoje nós temos 
regramentos, leis que delimitam a ação dos auditores, fiscais e coletores da 
Fazenda, além de uma Carta Magna que que assegura a amplitude do direito 
de defesa, mas na época de Zaqueu não era bem assim.   

 
Tais coletores eram tidos como exploradores, sempre prontos a 

amealhar cada vez mais tributos de uma população empobrecida. Não havia 
parâmetros para a tributação, o coletor, a todo momento, estabelecia novos 
valores. Além disto, era do costume desses profissionais sempre ficarem com 
uma boa parcela do que fora arrecadado, passando ao império Romano, 
somente parte desse valor.   

 
Philip Yancey, no livro “A Bíblia, minha companheira” 

(Meditações Diárias), da editora Vida, nos apresenta Zaqueu aos olhos do 
Senhor. Vamos ao texto?   

 

ZAQUEU, O PUBLICANO   

 
Zaqueu, de certa forma, também é um pobre coitado, embora as 

pessoas da época mais se ressentissem com ele do que tinham pena dele. Rico 
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explorador do próximo, ele pareceria um alvo improvável para o amor e a 
atenção de Jesus.  

Além de publicano, Zaqueu é chefe de outros coletores de 
impostos, talvez encarregado de um grupo de coletores, um homem muito 
rico. Membros de sua profissão têm fama de enganar as pessoas e se 
enriquecerem com isso. Como Mateus, ele ocupa o mais baixo posto na escala 
social, aos olhos dos judeus. 

 
Jesus, contudo, enxerga além da superfície o coração de um 

homem necessitado de salvação. A reação de Zaqueu demonstra que não só 
ele está habilitado por ser descendente de judeu, como também tem a fé de 
Abraão e um coração que anseia pelo Messias. Jesus vê através da aparência 
exterior, de forma a poder cuidar até do mais desesperador incrédulo. Seu 
amor revela que toda pessoa, por mais improvável que pareça, tem potencial 
para se chegar a Ele. 

  
Assim, meu querido, minha querida amiga, neste novo dia 

tenhamos em mente que é bem possível que estejamos completamente 
errados quanto àqueles que, aos nossos olhos, estarão mais propensos a 
receberem Cristo um dia.   
 


