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“Série: O cristão e a cidadania”
JESUS TRANSFORMA NOSSAS ATITUDES
DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Ao redor de um círculo grande ficam as crianças. O líder ordena Dentro ou
Fora e todas as crianças cumprem as ordens pulando com os pés juntos para dentro ou para fora do círculo. De
vez em quando o professor repete a mesma ordem. As crianças que erram são eliminadas provisoriamente, isto
é, até serem substituídas por outras que cometeram a mesma falta.
LOUVOR: Eu li na Bíblia (Aline Barros); Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz; Obedecer e
mais que importante (Diante do Trono).
FALANDO A VERDADE: (Visuais: Figura dos 10 mandamentos, sublinhar o 8º; Figuras da história de
Zaqueu) Você vive isolado do mundo e das pessoas, fazendo o que quer, na hora em que bem entende? Provavelmente não, certo? Mesmo sem perceber, você já sabe o que é cidadania: todo mundo que vive em sociedade
tem deveres para cumprir e direitos para serem respeitados e tudo isso você aprendeu a semana passada. Precisamos ser bons cidadãos na terra, mas temos que lembrar que devemos nos preparar para ser cidadãos do Céu,
e para isso precisamos procurar obedecer a Deus observando a sua Palavra. Desde a época de Moisés, Deus instituiu regras para serem obedecidas que chamamos dos 10 (dez) mandamentos. Hoje falaremos do oitavo mandamento: Não Furtarás (Êxodo 20: 15), furtar é o mesmo que roubar, pegar o que não lhe pertence, isso é ser
desonesto. A Bíblia em Lucas 19:1-10 nos fala de um homem que era muito desonesto, ou seja, roubava às pes soas, ele era um cobrador de impostos, era o responsável de recolher uma taxa do povo para entregar ao governador, porém ele não pegava somente o que era devido, ele pegava a mais para ele e assim ficou muito rico. As
pessoas que o conheciam o odiavam pela sua desonestidade, ele não exercia sua cidadania aqui entre os homens e muito menos era um cidadão do céu. Mas um dia ficou sabendo que Jesus estava entrando em sua cida de, ele provavelmente já tinha ouvido falar das maravilhas que Ele havia feito, então foi ao local por onde Jesus
passaria. Muitas pessoas também queriam ver o Filho de Deus, mas aquele homem, Zaqueu, tinha um proble ma pois era bem pequeno e a multidão o impedia, então subiu em uma árvore e ficou aguardando Jesus passar.
Quando Jesus ia passando olhou para cima e disse: - Zaqueu, desça depressa, por que hoje eu vou à sua casa.
Zaqueu desceu da árvore bem depressa e recebeu Jesus em sua casa com muita alegria! Quando Zaqueu ouviu
Jesus chamando seu nome, conta-nos a Bíblia que ele desceu da árvore muito impressionado e foi correndo fazer os preparativos para receber Jesus. Ele não parava de pensar no olhar de Jesus quando o chamou de cima
da árvore. Quanto mais pensava, mais brotava um sentimento de amor por Jesus. É claro que ninguém aprovou
aquela atitude de Jesus, visitar a casa de um homem considerado desonesto. Todos o conheciam muito bem, e
sentiram grande indignação porque ele ousava acolher Jesus em sua casa. Quando todos estavam à mesa, Zaqueu pediu a palavra e disse:-Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se tenho roubado alguém,
vou devolver quatro vezes mais. E Jesus disse: -Hoje a salvação entrou nesta casa!
A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Zaqueu estava perdido em seu pecado, não sendo um bom cidadão. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para buscar e salvar o perdido, e salvou Zaqueu. Agora, ele não só se tornou um bom cidadão aqui na terra, ao decidir devolver o que havia roubado, mas também se tornou um cida dão do céu. Ele reconheceu que fazia coisas que não agradava a Deus “roubava”, creu em Jesus como Filho de
Deus e o recebeu como seu Salvador. Você que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, Deus quer que você
se torne um cidadão do Céu. A Bíblia diz em João 3:36 “ Quem crê no Filho tem a vida eterna”. Crer é acreditar que
Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz derramando seu sangue, como pagamento do castigo do seu pecado. Vida
eterna é uma vida que nunca acaba ao lado de Deus, quando você decide crer em Jesus você tem o direito da vida eterna e
torna - se um cidadão do céu. (Apelo). Você, criança, que é salva já é um cidadão do céu, então demonstre isso às

pessoas com seu comportamento e atitudes, procurando cumprir todas suas obrigações aqui na terra. Se em algum momento estiver com dificuldades de cumprir uma regra ou outra, peça a Jesus ele te dará forças para
você obedecer.
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