Viagens com Jesus
Aula 2 – Jesus na casa de Zaquel
INTRODUÇÃO

Nessa aula vamos falar sobre Zaquel, prepare-se para marcar a vida desses bebês.
PARA O PROFESSOR
Zaquel 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 proposito do
Senhor fosse ao seu encontro e o chamasse pelo seu nome no meio de uma grande multidão. Não
deixe que a multidão ou suas falsas limitações o impeçam de a Cristo. Ele tem um plano de
restauração para a sua vida, quer lhe dar alegria, salvar e abençoar a sua casa, tornando-o
também um abençoador. (Bíblia apostólica)
BASE BIBLICA
Lucas 19:1 ao 10
OBJETIVO

Ensinar o bebê que Jesus também esta em sua casa
VERSICULO
Jesus disse; Hoje houve salvação nesta casa. Lucas 19:9 (Adaptado)

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA
Vamos abusar nos recursos afinal é férias, precisamos marcar nossos bebês, vamos embarcar
com eles nas melhores férias já vistas no kids?
Para a aula de hoje, vamos precisar de uma cabana bem descolada com bastante espaço, dentro
da cabana vamos fazer um banquete com frutas e delicias de sua preferência, (lembrando que
estamos cuidando de bebês e precisamos prezar por uma alimentação saudável).
Também vamos precisar de uma arvore, abaixo vamos deixar algumas sugestões, mais deixe que
o Senhor use sua criatividade como instrumento para que essa aula seja a melhor que você já fez
até hoje.

Igreja Apostólica Renascer em Cristo

1

Igreja Apostólica Renascer em Cristo

2

Para representar Zaquel, vamos precisar de um Fantoche, e para representar a multidão que
andava com Jesus vamos precisar de muitas pelúcias ou bonecas e bonecos.
Você professor vai representar Jesus, coloque vestimentas adequadas com a época de Jesus.

Monte a cabana de um lado da sala e dentro da cabana coloque o banquete que você preparou, e
do outro lado monte a sua árvore, deixe as pelúcias bem perto da árvore.

Igreja Apostólica Renascer em Cristo

3

DESENVOLVENDO A HISTÓRIA
Oi gente tudo bem?
Eu fiquei sabendo que vocês estão de férias, é verdade?
Nossa que legal, meu nome é Jesus e estou indo viajar quem quer vir junto?
Nós vamos para uma cidade chamada Jericó, olha quantos amiguinhos vão com a gente (deixe o
fantoche em cima da arvore) olha só gente tem uma árvore no meio do caminho, e o que será que
tem lá em cima, é um homem?
Oi meu nome é Zaquel e quero conhecer este homem que esta com vocês, por isso eu tive que
subir nesta arvore tão alta.
Zaquel desce depressa, porque quero conhecer a sua casa.
Olha quanta coisa gostosa, e Zaquel disse a Jesus quero dar tudo que tenho para aqueles que
precisam, e Jesus disse a Zaquel o amor de Deus esta aqui na sua casa agora você tem a
salvação.
Gloria Deus, agora a casa de Zaquel tem a presença de Deus, quem quer que Jesus entre na sua
casa como entrou na casa de Zaquel?
Então vamos orar
Papai do céu eu quero que o Senhor entre na minha casa, cuide da minha família em nome de
Jesus; Amem!!

ATIVIDADE
Vamos precisar de:
1 Cartolina branca
Tinta comestível verde
1 figura de Zaquel
Desenhe um tronco de uma arvore, e com a tinta comestível verde, deixe que os bebês pintem as
folhas da arvore, quando estiver pronta coloque a figura de Zaquel na arvore e deixe exposta para
que os pais possam visualizar.
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LEMBRANCINHA
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