
Estudo 123 – É Tempo de Mudança     

Série “Terminando Bem” 

Quebra-gelo 

Você concorda com o ditado que diz: pau que nasce torto morre torto!?                    

Você sabia que: Segundo o livro Guinness Recordes o homem mais baixo do mundo capaz de 

andar, É do Nepal. Sua estatura é de 67.08 centímetros!       

Textos:  Lucas 19.1-10.      

O que a Bíblia diz a respeito disso? 

Vemos na Bíblia a história de um homem chamado Zaqueu. Ele era um cobrador de 

impostos, o que naquela época, não era bem visto, pois eles tinham o hábito de roubar as 

pessoas. Zaqueu, com certeza não era um homem bem quisto pelo povo, de certo, muitos 

o olhavam com desprezo e reprovação. Humanamente falando, não havia, para Zaqueu, a 

possibilidade de terminar bem, pois sua fama era péssima e ele ainda era aquele mesmo 

cobrador de impostos. Porém, um dia, a vida dele foi transformada e Zaqueu, enfim, teve 

a oportunidade de terminar bem. Talvez, humanamente falando, não existe essa 

possibilidade de terminar bem na sua vida. Talvez você olhe para as suas escolhas 

erradas, para o seu passado e vê quantas decisões precipitadas, quanto da sua vida você 

desperdiçou vivendo de forma que desagrada a Deus. Mas assim como Zaqueu, você 

também tem uma chance de terminar bem, uma chance de fazer o certo e mudar de vida. 

Ainda da tempo! No texto que lemos, vemos claramente os passos para esta maravilhosa 

transformação na vida de Zaqueu.                    

 

I – Faça o que for preciso para se aproximar de Jesus. O nosso grande problema, é 

que desejamos terminar bem, mas tendo nos afastado de Jesus. Isso jamais será 

possível. Na Bíblia, vemos muito claramente que somente existem dois caminhos e o 

caminho que conduz ao bom final, ao final feliz, é somente o caminho ao lado de Jesus. 

Muitas pessoas não querem pagar o preço para se aproximar de Jesus, tentam, por seus 

próprios esforços mas essa é uma luta vã. Zaqueu possuía uma limitação em sua 

estatura. Consciente disto, ele fez o que foi preciso para enxergar Jesus. Subiu numa 

árvore e nem ao menos se importou com a opinião da sociedade. Ao ver esta atitude, 

Jesus se volta para ele e traz a mudança de vida que ele precisava. O que nós podemos 

fazer para nos aproximar de Jesus? Precisamos nos lembrar que Jesus sempre deseja 

estar muito próximo de nós. 

 

  



II – Refaça o seu Caminho. Zaqueu, após entender seus erros, se propõe a refazer o seu 

caminho. Ele promete devolver tudo o que pegou dos outros. Podemos imaginar o 

coração de Jesus ao ver o posicionamento de Zaqueu. Mesmo que seja muito difícil, 

precisamos passar por este momento, de pedir perdão, de liberar perdão, de reconhecer 

nossos erros, de voltar onde caímos, de tornar a leitura da Palavra e oração. 

Independente do que você precisa fazer, decida refazer o seu caminho. Não há caminho 

de restauração que não nos leve a refazer os caminhos errados por onde passamos.  

 

III – Ir Além. Zaqueu poderia somente ter refeito o seu caminho, devolvendo o que 

roubou. Mas o desejo dele é terminar bem, é viver o que ele ainda não tinha vivido. Então 

ele decide ir além e devolver 4 vezes mais do que ele roubou das pessoas. Devolver o 

que roubou, não seria mais do que sua obrigação. Mas quando ele decide ir além, ele está 

declarando que ele não quer mais voltar ao que era antes e que está disposto a viver o 

evangelho na integra. Ir além, significa caminhar a segunda milha, oferecer a outra face. É 

pedir perdão, mesmo quando se sabe que não passou de um mal entendido, é humilhar-

se mesmo consciente de que o erro foi do outro. Ir além é ser como a Palavra de Deus 

nos ordena que sejamos.                      

Desafio 

Ore e pense a respeito do caminho que você precisa refazer. Peça ao Espírito Santo que 

o ajude a respeito disso. E logo depois, Aja!                    

Conclusão 

Não há como terminar bem se não praticarmos o que a Palavra de Deus nos fala. 
Precisamos avaliar o que vale mais a pena, pagar o preço por algo valioso, ou não se 
dispor e não conseguir terminar bem. Decida hoje terminar bem. Você gostaria disso? 

Então coloque a mão em seu coração e vamos orar.  
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