LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS
O CHAMAMENTO DE DEUS NO NOVO TESTAMENTO
9
Nos Evangelhos – Zaqueu

LEITURA BÍBLICA: Lc 19: 1-10.
VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: Escolha um ou alguns conforme a idade das crianças.
Lc 19:10 Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido.
Mt 3:8 Produzi, pois, fruto digno de arrependimento.
1Jo 1:9 Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos
purificar de toda injustiça.
OBJETIVO: Ver que Deus ama todos os homens e chama até aqueles que podem ser desprezados
pelos outros; responder ao chamamento de Deus resulta em alegria e paz.
IDEIAS PARA ATIVIDADES:
Faça um “sicômoro” traçando um contorno da sua mão em cartolina marrom e fazendo folhas de
papel seda amassados para representar uma árvore. Recorte um “homem baixo” de papel e coloque-o
na árvore.
CONTEXTO: Jericó, na época do Senhor Jesus, era uma cidade situada a cerca de 25 quilômetros a
nordeste de Jerusalém. Na Bíblia, Jericó é conhecida como “a cidade das palmeiras” (Dt 34:3; 2Cr
28:15). Muitos outros tipos de árvores também cresciam lá, inclusive sicômoros. O sicômoro era um
tipo de figueira, que crescia cerca de doze metros de altura. Era uma árvore com galhos amplos, que
se espalhavam – muito bons para subir. Traga uma foto de um sicômoro para mostrar às crianças.
CONTEÚDO: Um dia, em sua última viagem a Jerusalém, onde Ele em breve iria morrer, o Senhor
Jesus entrou na cidade de Jericó. Uma grande multidão saiu para vê-Lo. Entre aquela multidão havia
um homem chamado Zaqueu, que era chefe de cobradores de impostos e muito rico. Ele procurava
ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Então
correu e subiu num sicômoro para poder ver o Senhor Jesus quando passasse por ali.
Quando o Senhor Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, para Zaqueu, e disse-lhe: “Zaqueu,
desce depressa, pois é necessário que eu fique hoje em tua casa.” O Senhor já sabia o nome de
Zaqueu! Então Zaqueu apressou-se, desceu e O recebeu com alegria. Quando as pessoas ao redor
viram isto, murmuraram, dizendo: “Ele entrou para hospedar-se com um homem pecador”. Por que
ele era considerado pecador? Os cobradores de impostos eram odiados pelo povo judeu porque eram
considerados traidores que coletavam impostos para os romanos. Além disso eles enriqueciam
extorquindo as pessoas; atribuiam um valor elevado a uma propriedade ou renda, ou aumentavam
os impostos daqueles que não conseguiam pagar, e então tentavam emprestar-lhes dinheiro cobrando
juros altíssimos.

Zaqueu, levantando-se, disse ao Senhor: “Senhor, eis que dou aos pobres a metade dos meus bens; e,
se alguma coisa tomei de alguém mediante falsa denúncia, restituo quatro vezes mais”. O Senhor
Jesus lhe disse: “Hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o
Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido”.
APLICAÇÕES SUGERIDAS: Ore e tenha comunhão para decidir quais aplicações deve usar.
Não tente usar todas elas. É suficiente usar apenas uma ou duas aplicações apropriadas para a
idade das crianças que você está servindo.
•

O Senhor ama todos os tipos de pessoas, e quer que sejam felizes. Zaqueu era um homem
rico, mas provavelmente não era muito feliz. Era cobrador de impostos, tinha roubado
dinheiro e talvez se sentisse culpado. Quase ninguém gostava dele; talvez ninguém pensasse
que Zaqueu pudesse ser aceito por Deus. Mas o Senhor amou Zaqueu. Assim que ouviu o
Senhor o chamar pelo nome e dizer-lhe que deveria permanecer em sua casa aquele dia,
Zaqueu ficou muito contente e recebeu o Senhor com alegria.

•

Quando percebemos que fizemos algo errado, devemos nos arrepender o mais rápido
possível. Uma vez que entendemos o coração do Senhor – que Ele não nos condena quando
pecamos, mas nos busca para que nos arrependamos e voltemos a Ele – respondemos
imediatamente com amor e gratidão, e teremos forças para lidar com todos os nossos erros.
Como nos arrependemos?
- Às vezes precisamos simplesmente dizer ao Senhor que sentimos muito e pedir que
Ele nos perdoe, e Ele o fará (1Jo 1:9).
- Às vezes precisamos de uma confissão “pública”, como dizer “desculpe” ao nosso
irmão ou irmã por dizer-lhes coisas ruins, ou admitir aos nossos pais que mentimos e
pedir-lhes perdão.
- Às vezes podemos precisar restituir (restaurar as coisas ao seu estado original). Se
quebramos um brinquedo que pertence a outra pessoa, devemos dizer ao seu dono o
que fizemos e precisamos dar um novo ou pagá-lo. (Podemos dizer aos nossos pais,
que podem nos ajudar a consertá-lo ou substituí-lo.) Se roubamos algo precisamos
devolvê-lo, ou podemos conversar com nossos pais, que nos ajudarão a cuidar disso
da melhor maneira possível. Se pegamos algo emprestado e não o devolvemos, como
um livro da biblioteca ou um lápis de um amigo, precisamos devolvê-lo
imediatamente e até dar algo extra pelo tempo que esquecemos de devolvê-lo.

•

Nosso arrependimento trará paz e alegria aos nossos corações. Pode não ser fácil pedir
desculpas ou substituir o que quebramos, mas ajudará a substituir a sensação desconfortável e
de inquietação em nossos corações por paz e alegria.

•

Devemos ser determinados como Zaqueu. Como Zaqueu era baixo, se estivesse entre as
pessoas da multidão não conseguiria ver o Senhor Jesus. Em vez de desistir ou reclamar de
sua situação, Zaqueu estava determinado a encontrar uma solução para poder ver o Senhor
Jesus. Ele viu um sicômoro e subiu para ter uma visão melhor. Quando temos um problema

ou algumas dificuldades, não devemos desistir. Devemos ser determinados a resolver o
problema ou pedir a alguém que possa nos ajudar com a nossa situação.
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