
Texto base: Lucas 19.1-10
 
Reflexão

 Você deseja muito alguma coisa, que estaria disposto a abrir mão de alguns 
anos da sua vida para obter isso?

 Zaqueu era um judeu coletor de impostos a serviço de Roma. Na época, os 
coletores eram notoriamente corruptos, e tornavam-se ricos ilicitamente. Mas, um 
encontro com Jesus transformou a vida de Zaqueu.

 A vida de Zaqueu é a história de um homem ganancioso que se converteu 
e foi salvo por Cristo. Ele simboliza a vida de todos que se convertem de pessoas 
que são “controladas pelo seu dinheiro” para aqueles que “controlam seu dinheiro”.

 Quando se fala em ser salvo da escravidão da riqueza, isso não se aplica 
somente a pessoas ricas ou que têm muito dinheiro. Essa escravidão tem a ver com 
um elemento que se chama ganância, e a ganância está no coração do rico e do 
pobre.

Quais são os perigos da ganância?

• Fragilização dos relacionamentos.
O dinheiro ocupa o lugar das pessoas no coração.

• Traz um desejo insaciável.
“Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente...” Ec 5.10

• Frieza em relação aos valores espirituais.
A ganância pela riqueza anestesia Deus na alma da gente.
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Do que Zaqueu foi salvo?

1. Da indolência (v.2-4).
 O comportamento típico do ganancioso é guardar tudo e descansar nessa 
segurança. Zaqueu foi salvo dessa ilusão.

2. Do engano da riqueza (v.8).
 Zaqueu sentiu vergonha de ser feliz sozinho. Ele foi salvo da solidão que se 
condenava se continuasse naquele caminho.

3. Da arrogância (v.5).
 Além de descer da árvore, Zaqueu teve que descer do alto da sua posição 
social e da sua arrogância. 

Como Jesus salvou Zaqueu? 
 Jesus não condenou o comportamento ou as práticas de Zaqueu, mas 
tratou o coração e as intenções dele. Deus nos ama do jeito que somos, mas nos 
ama tanto que não quer que fiquemos do jeito que estamos.

 Entretanto, somos transformados não por regras exteriores, mas porque 
o Espírito Santo nos convence de algo melhor. Foi assim que Zaqueu ganhou um 
senso de justiça, ética e verdade, que fez com que ele se tornasse outra pessoa.

Aplicação pessoal:
1. Você acredita que a ganância pode, de maneira sutil, contaminar a sua vida?
2. Como você avalia o seu trato com as finanças? Onde está o seu coração 
nisso?
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PROGRAMAÇÃO

Festa da Família 
Central do Barreiro

20 de Setembro | 9h30 | Sítio Recanto Central
Levar: 500g de Carne + 2l refrigerante 

Grande Final
Campeonato Central 

20 de Setembro | Sítio Recanto Central

Clamor Trombetas
Casa de Oração

Clamor Trombetas
4 de Outubro | 20h | Central do Barreiro

Casa de Oração - Adoração e Intercessão
4 de Outubro - 22h a 5 de Outubro - 22h
Central do Barreiro

Semana do Clamor

5 a 8 de Outubro (Domingo/Quarta)
Domingo: 10h, 17h e 19h 
Segunda a quarta:  7h, 15h e 19h30
Central do Barreiro 

BATISMO 26 de Outubro | 9h30 | Central do Barreiro

CURSO DE BATISMO TODO DOMINGO NA ABEV ÀS 18H

Domingo

09h  - Escola Bíblica (ABEV)
10h - Culto de Celebração
14h - Programa Rede Super (Canal 21/ 23 NET)
17h - Culto de celebração
19h - Culto de Celebração

Segunda
20h

Mulheres Intercessoras
ABEV

Quarta
19h30

Noite da Unção e da Vitória
Central do Barreiro

Quinta
19h30

Escola Bíblica Mocidade Central
ABEV

Sexta
20h

UPAC - União de Adolescentes Central
Central do Barreiro

Sábado
20h

Mocidade Central
Central do Barreiro

Projeto Saúde Emocional | SEG À SÁB
Atendimento Psicológico |  Apoio as famílias

Agendamento: 31 3384-3915

Doe livros Cristãos*
Casa de Oração Central do Barreiro

*Novos ou usados em bom estado
Informações: 31 3384-3915 (Cau)

CURSO BREVE DE CAPELANIA HOSPITALAR
27/09 (SÁBADO) | 8H ÀS 16H | CENTRAL DO BARREIRO

Rua Barão de Coromandel, 671 - Barreiro de Baixo 
Investimento: R$ 25,00 | Informações: 31 3398-2532 (Pra. Ângela)

Estrutura de funcionamento de um GCEM

Oração e Intercessão
Repreendendo o cansaço, 
fortalezas, quebrando 
resistências, etc

3 min

Bem Vindos Quebra Gelo 4 mim

Testemmunhos 
Relâmpagos

Vitórias da semana, bênçãos, 
no total de um ou dois 
testemunhos

4 min

Adoração
2 louvores com violão ou 
aparelho de som 10 min

Edificação
Com interpelações rápidas, se 
estas ocorrerem 20 min

Ministrando um ao 
outro

Compromisso de orar e jejuar 
por aquele irmão naquela 
semana, caderno de oração

10 min

Evangelismo

Desafios e avisos da semana; 
uma palavra de ânimo e 
incentivo, intercessão pelo 
GCEM, pelo pastor e sua família, 
pelo supervisor e dirigente

6 min

Encerramento 3 min


