
 
 

 

DEZEMBRO – JESUS NA MINHA CASA 

AULA 3: Visita que me salva 
 
Jesus ama a todos!!!  
Nessa aula aprenderemos que Jesus quer visitar todas as casas e entregar para cada família o presente mais 
precioso que existe: a SALVAÇÃO! 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 
Nesta aula falaremos da visita que Jesus fez a casa de Zaqueu.  
Jesus quis ir até a casa de Zaqueu pois sabia que ia levar a libertação  e salvação para sua casa. E foi para isso que 
Jesus veio: para nos salvar, nos dar o poder de sermos filho de Deus. 
 
Depois que Zaqueu teve esse encontro com Jesus, sua vida mudou radicalmente. Ele não se importou mais com o 
dinheiro e poder, ele queria ser diferente e agradar a Deus dali em diante.  
 
E é isso que devemos fazer a partir do momento que entregamos nossas vidas a Jesus. Somos novas criaturas, não 
podemos viver como antes. Precisamos buscar uma mudança assim como Zaqueu todos os dias. 
 
Professor, que essa transformação que Zaqueu viveu possa também entrar na sua casa e que você seja um 
instrumento para levar a salvação e libertação para muitas famílias. 
 

LEIA E MEDITE: 
 
Lucas 19.1-10 
 

OBJETIVOS: 
 
Mostrar as crianças que Jesus nos conhece, sabe tudo o que fazemos e ama a cada um de nós. 
 
Jesus não escolhe andar ou visitar somente as pessoas bem sucedidas ou que parecem ser mais perfeitas.  Ele ama 
a todas as pessoas igualmente, independente do que as pessoas fazem certo ou errado, o amor de Deus é 
incondicional, ou sejam, esse amor existe sem esperar nada em troca. 
 
Que cada criança saia dessa aula com a convicção que Deus a ama, perdoa e deseja estar presente em suas casas, 
não importa se é uma casa chique ou simples, não importa quem vive nessa casa. Deus deseja visitar todas as casas 
e levar o seu amor e a sua salvação. 
 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
Nos dias de hoje as pessoas se aproximam daqueles que tem algo para oferecer em troca. Na escola, os populares 

são aqueles que tem os melhores brinquedos ou que parecem mais radicais.  

Não são raros os momentos que alguém se aproxima por puro interesse... Enquanto você tem algo que a pessoa vê 
valor, ela é sua amiga, mas quando você não tem, os amigos desaparecem. 
 
O ser humano tem se tornado interesseiro e as relações verdadeiras estão em extinção. 
Mas o Senhor nos ensina o que é o amor incondicional. 
Jesus foi o maior exemplo para nós, se aproximou de um pecador, mesmo sendo criticado Ele não se importou. 
 
Zaqueu sabia que ele era pecador, mas se abriu para ser curado. 
Que cada criança viva a transformação de Zaqueu. Se alguém foi rejeitado, excluído, traído, hoje o Senhor derramará 
o amor incondicional Dele e trará um novo tempo. 
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 
SUGESTÃO CAMPANHA 

Peça para as crianças contarem como foi a experiência do boneco Jesus em suas casas. Repasse o boneco para 

outra criança viver a experiência. 

SUGESTÃO AULA 

Nessa aula faremos uma votação para saber qual casa Jesus visitará. 
Temos algumas opções e todos devem votar e dizer porque Jesus deve escolher essa casa: 
 

• Pastor da igreja há 10 anos, tem pregado o evangelho desde adolescente, já levou salvação para mais de 
1.000 pessoas 

• Idoso que vive em uma casa de repouso. Lê a Bíblia todos os dias 

• Homem viciado em bebida. Já roubou muitos estabelecimentos. Dizem que bate na mulher 

• Criança que é popular na escola. Vive em um bairro nobre e tem muitos brinquedos 

• Mulher com depressão. Não recebe a visita dos parentes há anos. Está sendo acusada de assassinado. 
 
Ao final da dinâmica, diga que Jesus deseja visitar todas essas casas. O amor de Deus é para todos que Nele crêem, 
mesmo se a pessoa fez algo muito errado na vida, Deus sempre dá uma segunda chance. 
 

MINISTRANDO: 
 
Alguém aqui já subiu numa árvore? ( Deixe eles responderem) Vocês já viram algum adulto subir numa árvore? 

Hoje quero contar a vocês sobre outra visita que Jesus fez. Dessa vez foi na casa de Zaqueu . 

Zaqueu era um homem muito importante  era cobrador de impostos, mas ele não cobrava os impostos 
corretamente... Ele aumentava o valor dos impostos pra ficar com o dinheiro pra ele. Isso é roubar não é mesmo?  

Mas sabe o que aconteceu? Teve um dia que Jesus estava entrando na Cidade de Jericó que é a cidade que Zaqueu 
morava e tinha uma multidão querendo ver Jesus... Zaqueu estava muito curioso e queria conhecer Jesus também. 
Mas ele não conseguia se aproximar.  

Zaqueu era muito baixo e nem se esticando todo conseguia ver Jesus. Então ele teve a ideia de subir em uma 
árvore. E ele correu, subiu na árvore  e ficou observando Jesus.  

Gente!!!!!!! Sabe o que aconteceu? Jesus sabia quem era Zaqueu mesmo antes dele se apresentar.  

A Bíblia diz que o Senhor nos conhece desde que ainda estávamos na barriga das nossas mamães. Então Jesus 
sabia tudinho que Zaqueu fazia de errado também. Mas Jesus ama todas as pessoas não é mesmo? Do jeito que 
elas são! Jesus falou para Zaqueu que queria ir até a casa dele. Ele falou assim: “Zaqueu desce depressa dessa 
árvore  porque hoje preciso ir até sua casa.” 

Zaqueu desceu da árvore correndo e levou Jesus para a casa dele com muita alegria.  
 
As pessoas que conheciam Zaqueu começaram a falar mal de Jesus. Porque diziam que Ele estava visitando a casa 
de um pecador.  
Mas Jesus não se importou com os comentários. Porque o amor dele é para todos. 
 
Mas sabe o que aconteceu? Zaqueu mudou seu comportamento depois que Jesus esteve em sua casa. A Salvação 
entrou na casa de Zaqueu naquele dia e ele foi transformado. 
 
Ele prometeu dar metade de tudo que tinha aos pobres e devolveu 4 vezes mais tudo que roubou.  
Jesus ficou muito feliz porque a salvação entrou na casa de Zaqueu. 
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Nós também temos que ser assim. Quando deixamos Jesus entrar nas nossas vidas, não importa se já fizemos algo 
errado. O que importa é o que queremos ser com Jesus no nosso coração. 
 
  

LOUVOR: 
 

“Como Zaqueu” – Regis Danese 

“Zaqueu” – 3 Palavrinhas 

ORAÇÃO: 
 

“Senhor, eu desejo receber a sua salvação, entra na minha casa, entra na minha vida, me transforma. Me faz ser 
mais parecido com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém” 

 
VERSÍCULO: 
 
“E assim se alguém está em Cristo,é nova criatura: as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo”   
2 Coríntios 5.17 

 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 
Quem subiu numa árvore para ver Jesus? 
O que Zaqueu fazia de errado? 
O que aconteceu com Zaqueu depois que Jesus foi visitar sua casa? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Assim como Zaqueu entendeu que era errado roubar e mentir, hoje vamos entregar uma oferta por todas as coisas 
erradas que fizemos também.  
 
Se algum dia você mentiu, pegou alguma coisa escondida ou fez algo errado, peça perdão hoje ao Senhor. Todos 
vamos entregar uma oferta de gratidão a Deus porque Ele nos ama, nos perdoa e cuida de nós. 
 
A como oferta, você poder cuidar do nosso kids trazendo materiais para as próximas aulas. Pode ser lápis de cor, 
folha sulfite, cartolina o que você puder trazer. 
 
 

ATIVIDADE  
 

Confeccionar uma árvore com tubos de papel higiênico e cartolina.  

No final colar balas como se fossem seus frutos. 
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PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 
Queridos pais 
 
Hoje as crianças aprenderam que Jesus não faz distinção entre as pessoas. Ele ama a todas e o amor dele é 
incondicional. 
Nessa semana, vamos colocar em pratica esse amor de Jesus. 
Escolha com seu filho uma casa para visitar, pode ser um parente ou um amigo. 
Façam juntos um cartão dizendo que Jesus ama essa pessoa, e entregue uma lembrancinha junto. 
 
Vamos espalhar o amor de Deus, e levar Jesus para a casa das pessoas. 
 
Deus abençoe! 
 
 

LEMBRANCINHA: 
 

A própria atividade 


