YASHSUA EM JERICÓ
(Lucas 19:1-10; Josué 5:13-15)
Tendo entrado Yahshua em Jerico quando passando por ela, eis que havia ali um
homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, homem muito rico. E procurava ver
quem era Yahshua e não podia, por causa da multidão, pois era ele de pequena estatura.
Correndo adiante da multidão, subiu numa figueira brava para ver Jesus, pois sabia que ia
passar por ali. E, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe:
Zaqueu, desce depressa, porque me convem pousar em tua casa. E, apressando-se,
desceu, e recebeu-O com alegria. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis
que dou aos pobres metade dos meus bens; e, se nalguma coisa tenho defraudado alguem,
o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também
este é filho de Abraão. Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia
perdido (Lucas 19:1-10).
Esta passagem do livro de Lucas tem um significado profundo;ela não é uma mera
historia para crianças, mas sim uma mensagem que revela o propósito de Deus –no
passado e para o futuro.
Jericó, cidade conquistada por Israel em 1599 BC., é o tipo do mundo gentio. O dia da
visita do nosso Senhor Yahshua foi num sábado, que é o tipo do Seu Reino milenial,
quando Ele trará um período de paz e tranquilidade para os judeus e as nações gentias
que participarem nele.
A visita de Yahshua a Jericó não foi com o propósito de conquista e destruição; Ele viera
agora não como o” Princípe do exercito de Deus” para esse fim, mas como o Salvador,
“O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo”; Ele veio então “para buscar, salvar o
que se havia perdido”.
E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó levantou os seus olhos e olhou; e eis
que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua.E
chegou-se Josué a Ele, e disse-lhe: Es Tu por nós ou por nossos inimigos?E disse Ele:
nem um nem outro; mas venho agora como Princípe do exército do Senhor. Então
Josue se prostrou sobre o seu rosto na terra, e O adorou, e disse:lhe que diz meu
Senhor ao seu servo? Então disse Ele a Josué: Descalça os sapatos de teus pés,
porque o lugar onde estás é santo. E assim fez Josué (Josué 5:13-15).
Lemos no capítulo seis que Jericó naqueles dias encontrava-se cercada por Israel;
Ninguem saía, nem entrava. Por seis dias Israel rodeara a cidade e no sétimo dia de
madrugada eles rodearam a cidade sete vezes Josué 6:1, 15a. Esses sete dias de rodeo,
constitui os sete anos em Apocalipse 19:11-21, e em Daniel 2, quando o sistema mundial
de geverno dos gentios será destruido com a vinda do Senhor, como lemos em Daniel
2:44-45: Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais
destruido; e este reino não passará a outro povo; ele esmiuçará e consumirá todos os
reinos; ele será estabelecido para sempre da maneira como viste que do monte foi cortada
uma pedra, sem mãos e ela esmiuçou o ferro,o cobre, o barro, a prata e o ouro. .

Sete dias antes da Sua morte, o Senhor Yahshua visita Jericó com uma mensagem
maravilhosa de salvação tanto para o judeu (Zaqueu) como tambem para o gentio
(Jericó).
O arrependimento e aceitação de Zaqueu, constitui a salvação do remanecente de Israel
no tempo da tribulação, que ao olhar para Yahshua, a quem traspassaram, O prantearão
como quem pranteia pelo unigenito; e chorarão amargamente por Ele, como quem chora
amargamente pelo primogenito Zacarias 12:10b.
Zaqueu e sua casa symbolizam a nação arrependida de Israel
(Zacarias 12:10); a fiqueira na qual Zaqueu subiu para ver Yahshua é o tipo da nação de
Israel,e a restituição quadruplicada dos bens foi de grande importancia, porque essa lei
era aplicada só a pessoa que matasse o cordeiro de alguem.Yahshua, o Cordeiro de Deus,
foi morto sete dias depois, por judeus e gentios. Judeus e gentios não mais encontravamse agora sob a condenação da lei, porque ali Yahshua cumpriu toda a lei.
O acontecimento envolvendo a vida de Zaqueu, não foi escrito pela simples razão de ser
Zaqueu um homem anão, que quiz ver Jesus, mas ele foi escrito com o propósito de nos
mostrar que tudo que foi escrito, teve o propósito de nos ajudar a entender quem Deus é
através do Seu filhoYahshua- pelo Seu sacrifício no madeiro para nos salvar, e também
com o propósito de nos fazer ver que Deus é realmente o autor da Biblia.
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Buscamos o rosto do Senhor, quando lemos a Sua Palavra; contemplamos a formosura do
Senhor, quando meditamos na Sua Palavra; e aprendemos dEle, quando quietos em Sua
presença para ouvir a Sua voz.

