ENCONTROS COM JESUS
JESUS SE ENCONTRA COM ZAQUEU
LIÇÃO 02
Tema: O amor de Jesus é para todos
Sugestão de vídeos:
Desenho Animado: https://www.youtube.com/watch?v=sqcqK0cT8zw
Midinho: https://www.youtube.com/watch?v=Yq1F5fMAAis
Sugestão de música:
Zaqueu (Nani for kids) - https://www.youtube.com/watch?v=s-MnCs5-4pA
Como Zaqueu (Régis Danese)- https://www.youtube.com/watch?v=pSNbc4SbtR4
Zaqueu (Três Palavrinhas)- https://www.youtube.com/watch?v=_W1tutUNNTw
“Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido”. Lucas 1:10
Texto Bíblico Principal: Lucas 19:1-10
Textos para complementar o tema: Jo 3:16; Rm 2:11; Rm 5:8; R 8:39; I Jo 4:9
1- Iniciar com uma oração de gratidão ( pela vida, igreja, amor de Deus,etc.... )
Sugestão de dinâmica:
Antes de contar a história de Zaqueu propor que a criança suba
na mesa e observe os demais no chão, deixar que comente sua
reação.
Compartilhar o tema:
Vocês sabem o quanto são amados por Deus?
Ninguèm é mais ou menos amado, todos somos amados
igualmente pelo Senhor, não há diferença no amor de
Deus por nós. Isso é muito bom!
Querido papai e mamãe, o objetivo dessa lição é :
 Passar o conceito de "tamanho pequeno num
mundo de pessoas grandes"
 Mostrar que podemos ser criativos ao solucionar um problema
 Entender a importância de termos fé em Deus.
 Entender o amor que Jesus tem por todos nós.
Hoje iremos ouvir a história de um homem que era baixinho num mundo de pessoas
altas. Ele era pequeno, mas seu amor e fé eram grandes. Ele tinha um problema, mas
conseguiu resolver.
Você já se sentiu pequeno demais para fazer certas coisas?

Hoje vamos recordar um encontro muito interessante que Jesus teve. Foi com um
homem chamado Zaqueu.
Zaqueu fazia algumas coisas erradas e por isso as pessoas não gostavam muito dele.
Mas Zaqueu ficou sabendo que Jesus estava na região e queria muito ver a Jesus.
Porém era muito difícil se aproximar de Jesus por causa da multidão que o
seguia. Zaqueu era um homem pequeno, de baixa estatura, isso não ajudava em
nada! Então ele teve uma idéia, correu adiante da multidão no caminho que Jesus iria
passar, subiu em uma arvore e ficou ali quietinho esperando o momento de Jesus
passar.
Mas que surpresa!!Quando Jesus se aproximou daquela árvore, olhou para cima, e
quem ele viu? Exatamente, viu Zaqueu. Jesus se aproximou e disse para ele descer
da árvore, e mais, disse ainda que gostaria de ir até sua casa. Zaqueu desceu
imediatamente e levou Jesus para sua casa com muita alegria.
Aquele encontro mudou a vida de Zaqueu, pois durante a conversa com Jesus, Zaqueu
resolveu abandonar as coisas erradas que fazia e ainda devolver oque ele tinha tirado
de outras pessoas. Jesus afirmou que a salvação havia chegado naquela casa.
Zaqueu é mais um exemplo de alguém que teve a sua vida transformada por Jesus.
Pois aquele que se encontra com Jesus não consegue mais fazer as coisas erradas que
fazia. O amor de Deus nos leva ao arrependimento e ao desejo de fazer as coisas
certas.
Às vezes você precisa subir num banquinho ou numa cadeira, ou numa escadinha para
alcançar coisas que ficam no alto?
Você achou que Zaqueu foi inteligente ao ter a ideia de subir na árvore?
Você acha que Zaqueu sabia que Jesus iria parar justamente embaixo daquela árvore?
Como alguém poderia saber? (não tem como)
Por que Zaqueu ficou surpreso quando Jesus chamou seu nome?
Zaqueu era um coletor de impostos, as pessoas o chamavam de pecador. Quando as
pessoas reclamaram que Jesus estava indo à casa de um pecador, como Jesus
respondeu para elas?
Como você acha que Zaqueu se sentiu quando Jesus disse que ia para a casa dele?
Como sabemos que Zaqueu decidiu ser um bom homem?
Será que Jesus nos ensinou uma lição sobre fé e amor?
Concluindo o tema
Jesus ama todas as pessoas. Ele ficou feliz em ver que Zaqueu tinha fé, mesmo que
ele jamais tivesse visto Jesus antes.
Este é o tipo de amor e fé que Jesus deseja ver em nós.
Este é o tipo de amor que Jesus deseja que nós tenhamos quando estamos nos
relacionando com outras pessoas.
Mesmo que sejamos pequenos e ainda em crescimento, nosso amor por Jesus pode
ser grande. Zaqueu aprendeu que precisava colocar as coisas em ordem.
Quando você precisa endireitar as coisas? Por quê? Vamos pedir a ajuda de Deus para
escolhermos sempre fazer o que é certo? Vamos sempre pedir perdão dos nossos
erros? Vamos seguir o exemplo de Zaqueu, nosso herói de hoje?
Reflita nisto: DEMONSTRO O AMOR DE JESUS QUANDO CORRIJO MEUS ERROS

Atividade: Caça ao Tesouro
Material:
 Pistas para achar o tesouro
 Caixa ou lata para ser o tesouro (aproveite o tem em
casa)
 Bombons ou algo que as crianças gostam bastante. Fixe
uma tira com a palavra AMOR em cada bombom ou prêmio que desejar.
 Coloque as pistas no local onde você escolheu para contar a história.
 Para as crianças menores, fa
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