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DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Leia atentamente
Como fazer: Deve ser distribuído a cada pessoa um papel com uma tarefa. Distribua as folhas com tarefas: Leia
atentamente: “Pule de um pé só”, etc... (escrevam antecipadamente mensagens para cada um dos participantes)
O termo “Leia atentamente” deverá constar em todas as mensagens. Ao final,  refletir naquilo que se lê, estar
atento ao que Deus nos pede. A maioria dos participantes além de ler, executa a mensagem, então, porque não
executar o que está escrito na Bíblia?

LOUVOR: Boa noite com alegria; Leia a Bíblia e faça a oração; Toc toc toc alguém me bate a porta;

FALANDO A VERDADE: Quem aqui gosta de receber visitas em sua casa? Nossas mães sempre tem um con-
selho quando vamos receber visitas, não é mesmo? Se comporte, cumprimente as visitas, empreste seus brinque-
dos, não brigue, etc.! Sabe porque estou fazendo esta pergunta? Porque nossa casa deve estar sempre disponível
para receber pessoas e principalmente o povo de Deus, pois ela é uma extensão da nossa igreja (ou seja nossa
casa também deve ser uma parte da nossa igreja) onde possamos nos reunir para orar, para falar das lições da Bí-
blia e até brincarmos mas tudo na presença de Deus.  Estudamos nos últimos dias a respeito da igreja. Hoje va-
mos iniciar uma nova série de estudos, falaremos sobre o IDE (que entendemos ser um mandado de Jesus para
evangelizarmos), mas esse também foi nome foi dado a essa reunião que estamos realizando hoje em uma casa,
cujo objetivo é nos conhecermos melhor, crescermos no conhecimento sobre Jesus, ajudar o próximo e ainda po-
der cumprir o verdadeiro IDE de Jesus apresentando-O a crianças que ainda não o conhecem. E se você soubesse
que o próprio Jesus visitaria sua casa hoje, o que você faria de especial para recebê-Lo? Vou contar-lhes a histó-
ria de um homem que recebeu uma visita muito importante em sua casa e, a partir daí tudo mudou em sua vida. 
(Utilize gravuras da história de Zaqueu ou bonecos representando os personagens)
Havia um homem muito importante. Seu nome era Zaqueu era de baixa estatura mais muito poderoso. Ele era
um cobrador de impostos e as pessoas não gostavam muito dele. Diziam que Zaqueu roubava, cobrava mais
do que elas deviam e guardava o dinheiro pra si. Até que um dia ouviu dizer que Jesus estava chegando em sua
cidade. “Jesus! Dizem que Ele é o Filho de Deus. Dizem que Ele faz milagres, ensina o povo… Eu quero conhecê-
lo” – pensou Zaqueu. Não demorou muito para que uma grande multidão se formasse. As pessoas se aglome -
ravam e falavam uma para as outras: “Jesus, Jesus está chegando…”. Ah, Zaqueu tentou aproximar-se, ia
abrindo caminho por entre as pessoas, mas ninguém cedia, todos estavam curiosos e quando percebiam tra-
tar-se de Zaqueu aí é que dificultavam mesmo. Zaqueu bem que tentou, mas a multidão começou a apertá-lo
contra uma árvore… Ah, que pena… ser tão pequenino assim no meio de tanta gente… impossível ver Jesus.
Mas Zaqueu era insistente, e a árvore lhe deu uma ideia. Como se fosse um menino de novo, Zaqueu rapida-
mente escalou o tronco da árvore, subiu em seus galhos o mais alto que pôde… agora sim, lá estava Jesus. Za-
queu podia vê-lo e ouvi-lo. Nosso homenzinho só não esperava por uma coisa: ao chegar embaixo da árvore,
Jesus parou, olhou para cima e disse: “Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero ir à sua casa”. Que susto!
Zaqueu quase caiu da árvore. “Jesus sabe o meu nome e que ir à minha casa!?”. Não teve dúvidas, desceu da
árvore ainda mais depressa do que subiu e todo orgulhoso foi indicando o caminho de sua casa para Jesus. As
pessoas não gostaram nada daquilo: “Como pode Jesus ir à casa deste trapaceiro?! Zaqueu não merece que Je-
sus goste dele”. Ao chegar à casa de Zaqueu, Jesus começou a conversar com ele, falou sobre o grande amor de
Deus, sobre como o Senhor amava cada pessoa, sem olhar o seu tamanho, cor, raça ou situação financeira. Fa-
lou também da importância de amarmos aos outros, de demonstrarmos o amor de Deus em nossos atos. En-
quanto Jesus falava, Zaqueu foi entendendo o quanto estava errado em trapacear e roubar as pessoas. Então
Zaqueu tomou uma decisão: “Senhor Jesus, prometo devolver tudo o que roubei das pessoas quatro vezes mais
e também darei metade de tudo que tenho aos pobres”. Jesus alegrou-se muito, pois Ele sabia que Zaqueu nun-
ca mais seria o mesmo.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM
Jesus está a porta desejando entrar em todas as casas. Zaqueu teve uma grande mudança em sua vida quando
Jesus o visitou em seu lar. Muitas pessoas estavam ali e puderam ver. A Bíblia não diz, mas acredito que a casa
de Zaqueu se tornou local dos cristãos se reunirem para falar do amor de Deus. Você que já recebeu o Senhor Je-
sus como Salvador: ofereça sua casa para que pessoas se reúnam para orar, falar do amor de Deus para que tam-
bém pessoas sejam salvas. Ofereça sua casa a Jesus!

E você que ainda não recebeu o Senhor Jesus. Saiba que ele quer mudar sua vida como mudou a de Zaqueu ele
quer entrar na sua casa, mas o primeiro passo é abrir a porta do seu coração (faça apelo).
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ATIVIDADE:  Distribua folhas de sulfite (A4) e peçam que façam uma dobradura de uma casa.
Depois, desenhem suas famílias dentro da casa e escreva no telhado “Minha casa, lugar de oração”.
(Siga a orientação abaixo, leve um modelo pronto para mostrar às crianças).


