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CAMPANHA: Viagens com Jesus  
 

Aula 2– JESUS NA CASA DE ZAQUEU 
 
Hoje vamos falar de uma visita muito especial, Jesus na casa de Zaqueu. 

   
 Para você professor (a): 
“Zaqueu quebrou as barreiras naturais que o impediam de ver a Cristo. Como seu desejo de conhecer Jesus 
era sincero, bastou que ele desse o primeiro passo para que o próprio Senhor fosse ao seu encontro e o 
chamasse pelo seu nome no meio de uma grande multidão. Não deixe que a multidão ou falsas limitações o 
impeçam de ir a Cristo.”  Bíblia Apostólica pag. 1267. 

Deus te chama pelo seu nome, ele te escolheu e tem uma mudança sobrenatural para sua vida 
ministerial, financeira e pessoal. Tome posse. 
 
Vamos lá! Boa aula. 
 

Base Bíblica 
 Lucas 19.1-10 
 

Objetivo 
 
 

Que a criança possa sentir que Jesus está sempre que ela chamar. 
 

Situação da Criança 
 
Muitas que não tem recurso para viajar ou fazer algo diferente nas férias. Então vamos marcar os 
domingos dessas crianças para que tenham férias bem animadas.  
 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula 
 

1. Prepare recursos visuais para ilustrar a historia. 
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2. Use o trem para embarcar nessa viagem novamente. 

 

Contando a História 
 
Hoje vamos desembarcar na cidade de Jerico.  
Em Jerico havia um homem chamado Zaqueu, ele era baixinho, muito baixinho. Zaqueu era um 
homem muito. Mas ele não tinha amigos. Por causa do trabalho dele as pessoas não gostavam 
dele, ele trabalhava para os romanos, era cobrador de impostos, mas, ele cobrava mais do que 
devia cobrar.  
Certo dia Zaqueu ouviu que Jesus estava indo para aquela cidade. Ele já tinha ouvido falar de 
Jesus e queria muito conhecê-lo.  Tinha uma multidão de pessoas que acompanhava Jesus e 
como Zaqueu era muito baixinho seria muito difícil ver Jesus. Imagina só ele se esticando, 
pulando para tentar ver Jesus. Então ele teve uma grande ideia, subiu numa árvore e teve uma 
surpresa, quando Jesus passou ele disse para Zaqueu: “Zaqueu quero ir à sua casa e 
conversar com você."  
Como Zaqueu ficou contente! Desceu depressa da árvore e levou Jesus à sua casa. Eles 
conversaram bastante. Zaqueu falou para Jesus: - “Não vou fazer mais as coisas erradas que 
eu fazia." E não fez mesmo. Jesus estava contente com Zaqueu. 
Ele encontrou o melhor amigo do mundo. Ele encontrou o Salvador! 
 
Jesus quer ser o nosso melhor amigo, o tempo todo. Preparem-se para receber Jesus na sua 
casa, nós podemos senti-lo. Hoje você vai receber Jesus no seu coração, na sua casa e ter a 
vida transformada. E não vamos fazer mais as coisas erradas que estávamos fazendo. 
Também precisamos obedecer e cumprir nossas promessas. 
Quem quer entrar nessa viagem com Jesus? Senti-lo bem pertinho? 
Amém vamos orar. 
 
Professor aproveite e agende uma célula! Não deixe de combinar com os pais. 
 
 

Oração  
 
Senhor Jesus, eu quero te receber no meu coração, quero que o Senhor esteja na minha casa todos 
os dias, viver as suas promessas e te obedecer, não fazendo as coisas erradas. Em nome de Jesus 
amém. 
 

Versículo   
 

“E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa”.  Lucas 19:9 

 

Verificação do Ensino 
 

1. Como eu faço para receber Jesus? 
2. Onde acontece a historia? 
3. Qual o nome do cobrador de impostos? 
4. O que os outros falaram de zaqueu? 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/19/9+
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5. O que Jesus disse para Zaqueu? 

 

Oferta         

Zaqueu recebeu o poder da salvação.  Ele abriu seu coração e distribuiu sua fortuna, antes de 
receber Jesus o deus dele era o dinheiro, mas ele mudou de Deus, ele conheceu o verdadeiro Deus 
todo poderoso e foi transformado em um homem segundo o coração de Deus. 

Faça como Zaqueu não se apegue ao dinheiro, entre ao Senhor e viva a transformação. 

 

Atividade  
 
Vamos brincar: Sentir Jesus!!! Ele nos deu o tato para sentirmos. 
 
Tato: preparar uma caixa dos sent idos.  Dentro pode ter: gelo, texturas (bacia com 
areia, pedras, gel de cabelo, creme corporal, farinha, grãos),  massinha de modelar  
 

 
 
É férias tenha um tempo maior para as brincadeiras. Essa é com balões!  Ou bolinha de sabão. 

     
 
 

Lembrancinha  

http://www.maetipoeu.com.br/kids/presente-para-criancas-por-idade/
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 Lem        
Boa aula!  


