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Não importava o status: as pessoas não se convidavam normalmente para a casa dos outros. 
Os judeus devotos eram contrários a entrar na casa de um coletor de impostos ou comer de sua 
comida; porque alguém descrente o bastante para recolher os impostos não cuidaria de pagar 
o dízimo pela sua comida, os fariseus não confiariam no que eles oferecessem. Os judeus 
também consideravam a habilidade de chamar o nome de uma pessoa que nunca havia 
encontrado, como Jesus fez com Zaqueu, o tipo de coisa que somente um profeta podia fazer. 

O que Zaqueu fez ao restituir o que havia retirado difere do senso comum de sua época. Sua 
promessa de restituição reconhece que seu desvio é tão sério quanto tantos outros tipos de 
roubo. Sua restituição vai além da lei de Moisés, que requeria o quádruplo ou quíntuplo da 
restituição por roubar bois e ovelhas, somente se mortos ou vendidos, e se um número 
suficiente de pessoas testemunhasse o ato.  

Palavras que precisam ser aprendidas 

1. Publicano – Judeu que cobrava impostos para o governo romano. Era desprezado por 
trabalhar para um dominador estrangeiro e por ser geralmente desonesto. 

2. Filho do Homem – Título que Jesus usava para si mesmo como o escolhido de Deus 
para ser o Salvador. Esse título se refere à condição humilde de Jesus e também a sua futura 
glória. 

3. Figueira – Árvore que dá figos 

Recurso para a história 

Brincadeira: mudando de lugar. 

Coloque em cima de uma mesa vários objetos e peça às crianças que olhem atentamente 
para eles. Sorteie uma criança que deverá sair da sala por alguns minutos. Troque os objetos 
de lugar e esconda um deles. A criança que saiu deverá ser chamada e identificar o que está 
diferente. Faça isso uma ou duas vezes. 

Desperte o interesse para a lição bíblica conversando com as crianças: existem coisas que 
são fáceis de mudar e outras muito difíceis, não é mesmo? Mudar de roupa, mudar de escola, 
mudar as coisas de lugar. Mas mudar de comportamento é fácil ou difícil? Deixe as crianças 
falarem. 

Sem a ajuda de Jesus, ninguém consegue mudar rapidamente de atitude. Hoje, vamos 
aprender sobre um homem que mudou completamente de vida depois que se encontrou com 
Jesus. 

Lição Bíblica 

Jesus e os seus amigos chegaram à cidade de Jericó. Rapidamente, a noticia que Jesus estava 
por ali foi se espalhando e logo uma grande multidão se juntou para vê-lo de perto e ouvir tudo 
o que tinha a dizer.  
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Naquela cidade, morava um homem cujo nome era Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos, 
ou seja, chefe dos cobradores de impostos. Ele era rico, tinha bens e uma casa grande. Zaqueu 
tinha uma má fama. Todos diziam que ele era ladrão. Isso acontecia com os cobradores de im- 
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postos porque, em geral, eles sempre cobravam a mais. Ninguém gostava de ser 
amigo de um publicano. 

Zaqueu também ficou sabendo que Jesus estava em Jericó e quis conhecê-lo. 
Ele foi até onde Jesus estava, mas tinha muita gente ali. Aproximou-se da 
multidão, ficou na ponta do pé, mas não conseguiu ver Jesus. Zaqueu era muito 
baixinho. Procurou outro lugar e nada! 

Então, Zaqueu deixou de lado toda a formalidade que acompanhava os homens 
ricos e subiu numa árvore para ver Jesus. Já pensou ver um homem tão chique 
como Zaqueu em cima de uma árvore? Ele queria mesmo ver Jesus! 

De repente, Jesus veio andando, olhou para a árvore onde Zaqueu estava e 
disse: “Zaqueu, desce depressa, pois hoje vou a sua casa!”. Zaqueu desceu 
depressa da árvore e ficou muito feliz! 

Agora, Jesus estava na casa de Zaqueu. Alguns ficaram resmungando, falando 
uns com outros que Jesus estava na casa de um pecador. 

Aquele encontro de Zaqueu com Jesus mudou sua vida porque ele percebeu 
que estava longe de Deus. Ele reconheceu que era um homem cheio de pecado e 
que precisava mudar de vida. Então, Zaqueu disse: “Olha, Senhor! Estou dando 
metade dos meus bens aos pobres; e, se de alguém eu tirei dinheiro a mais, 
devolverei quatro vezes mais!”. 

Jesus ficou feliz em ver que Zaqueu estava mudando de atitude e disse que, 
naquele momento, a salvação havia entrado naquela casa. 

Zaqueu mudou de vida quando conheceu Jesus. Ele se tornou um homem 
bondoso e demonstrou isso por meio da mudança de suas atitudes. 

Jesus quis ajudar Zaqueu. Foi exatamente por isso que Ele deu sua vida: buscar 
e salvar as pessoas perdidas, que estão longe de Deus. 

A melhor decisão que alguém pode tomar é receber Jesus em sua vida. Você 
quer receber Jesus em seu coração hoje e ter sua vida transformada? 

Observação dos fatos 

1. Qual o nome da cidade em que Zaqueu morava? (Lucas  19.1) 

2. Qual era o trabalho de Zaqueu? (Lucas  19.2) 

3. Em que tipo de árvore Zaqueu subiu? (Lucas  19.4) 

4. O que as pessoas disseram ao ver Jesus na casa de Zaqueu? (Lucas  19.7) 

5. Quantas vezes mais Zaqueu iria devolver o que havia tirado das pessoas? 
(Lucas  19.8) 

Interpretação e aplicação dos fatos 

1 . Por que Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus? (Lucas 19.2, 3) 
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Reflexão – Porque ele era baixinho. Sua dificuldade física o impedia de ver 
Jesus. Às vezes temos algumas dificuldades que nos impedem de chegar até Jesus 
e nós precisamos fazer como Zaqueu fez: arranjar um jeito, uma forma e ir 
depressa até Jesus.  
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2 . Por que Zaqueu disse que iria devolver quatro vezes mais o que havia tirado de  

alguém? (Lucas 19.8)  

Reflexão –  Porque ele percebeu que suas atitudes não eram tão certas assim. Ele entendeu  

que Jesus queria que ele fizesse o que era certo. Se era cobrador de impostos e isso significava  

que havia cobrado a mais, ao se encontrar com Jesus, Zaqueu decidiu mudar de atitude e dis  

tribuir o seu lucro com aqueles que precisavam.  

3  . Por que Jesus disse que havia entrado salvação naquela casa? (Lucas   19.9)  

Reflexão –  Porque Zaqueu entendeu que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador. Decidiu recebê-  

lo em sua casa e em sua vida. Mudou de atitude quando percebeu que estava errado.  

Atividades de Aprendizagem (Para todas as crianças)  

Construa, com as crianças, uma maquete da cidade de Jericó. Coloque uma árvore, Jesus e  

Zaqueu. Use sucatas para montar esta atividade.  
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