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PLANO DE AULA
1. TEMA: Jesus na casa de Zaqueu.
2. OBJETIVO: As crianças deverão compreender que existe também a doença do Espírito, além da doença
do corpo, por isso Jesus se denominou “Médium das Almas”. Doenças do Espírito: egoísmo, orgulho,
ambição, interesse pessoal, querer tudo para si. Este estudo trata de uma cura espiritual.
3. BIBLIOGRAFIA:
Lc, 19: 1 a 10 – Zaqueu, o publicano rico.
ESE, XVI, item 4 e INTRODUÇÃO do ESE: verbete – “Publicano”.
Fonte Viva (Emmanuel / F.C.Xavier), 109 (a usura morava em Zaqueu).
Boa Nova (H. Campos / F.C.Xavier), cap. 23 (que estuda a passagem).
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Exposição.
Jesus fez um número infinito de curas físicas: cegos, aleijados, surdos, paralíticos, loucos, mudos, etc.
E muitas curas espirituais, em pessoas sem doença ou defeitos físicos, como é o caso de Zaqueu, cujo
defeito era gostar de muito dinheiro. Diz Emmanuel: “A usura morava em Zaqueu”.
ALGUNS APÓSTOLOS CONDENAVAM COM ENERGIA A RIQUEZA:
O APÓSTOLO Tadeu, parecia querer impor aos que ouviam as pregações de Jesus, que entregassem
todos os seus bens aos necessitados.
Felipe, afiançava que ninguém deveria possuir mais que uma camisa, constituindo uma obrigação
tudo dividir com os pobres.
b) Desenvolvimento: Narração.
Jesus condenava a riqueza egoísta, ambiciosa, usada para interesse pessoal, mas deixava os seus
discípulos entregues aos seus raciocínios próprios, aguardando a oportunidade preciosa para um
esclarecimento sobre o assunto.
E essa oportunidade chegou, quando Jesus, a caminho de Jerusalém, passou pela cidade de Jericó,
onde residia Zaqueu.
NARRAR OS ACONTECIMENTOS, usando os desenhos que ilustram o encontro de Jesus com
Zaqueu.
Após a narração da história de Zaqueu, encerrar o estudo com as considerações constantes da
avaliação.
c) Avaliação: Interrogatório dialogado.
1) OS APÓSTOLOS TADEU E FELIPE ESTAVAM CERTOS EM EXIGIR A POBREZA
ABSOLUTA AOS SEGUIDORES DE JESUS?
(Não. Tudo que é radical, exigente, é contrário ao ensino evangélico e contraria as leis de Deus).
2) JESUS, SABENDO DA OPINIÃO RADICAL DE SEUS APÓSTOLOS SOBRE A RIQUEZA,
COMO PROCEDEU PARA ESCLARECÊ-LOS?
(Com a transformação espiritual de Zaqueu, os acontecimentos serviram de lição natural, sem
palavras, aos apóstolos).
3) COMO ZAQUEU DEMONSTROU A SUA CURA ESPIRITUAL?
(Revelando publicamente a sua modificação espiritual, ao doar 50% de seus bens aos pobres; e
reparando quatro vezes mais os prejuízos que causou aos outros).
d) Material didático:
Quatro (4) desenhos que ilustram a aula.
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JESUS NA CASA DE ZAQUEU

DESENHO Nº 01
Este é Zaqueu, chefe publicano (cobrador de impostos), que arrecadava para o governo romano, na
importante cidade de Jericó, situada no vale do rio Jordão.
Pelo serviço que prestava aos romanos, dominadores da Palestina no tempo de Jesus, Zaqueu era
desprezado pelo povo, que o considerava homem de má vida.
Aqui está ele em sua mesa de trabalho, anotando as coisas de sua responsabilidade.

DESENHO Nº 02
Certa vez, tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade no meio da multidão, Zaqueu, desejoso
de ver Jesus, correu para conhecê-lo, mas não o conseguia devido à sua baixa estatura.
Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro (árvore) para o ver, porquanto ele havia de
passar por ali.

DESENHO Nº 03
Coração inundado de curiosidade e de sensações alegres, o chefe publicano verificou que o Mestre
estacionara a seu lado e lhe dizia com acento íntimo:
– Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito de sua hospitalidade e de tua companhia.
Jesus não se preocupou em como o povo considerava Zaqueu. Tanto assim que o convidou estando
ele no alto da árvore, bem à vista de todos.
Vendo isto, todos murmuravam a dizer: – Ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida!
Zaqueu é um servidor dos romanos que dominam a nossa terra! Zaqueu é um usurário!

DESENHO Nº 04
A breve instantes, porém, toda a comitiva penetrava a residência do publicano, que não ocultava o
seu contentamento.
Jesus tocava-lhe as fibras mais íntimas do Espírito, com a sua generosidade e a sua presença.
Conversando fraternalmente com Zaqueu, Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar-lhe
uma visão mais ampla da vida, referindo-se ao amor que devemos aos nossos semelhantes mais
necessitados.
Extasiado, levantou-se e, estendendo ao Cristo as mãos, exclamou alegremente:
– Senhor, tão profunda é a minha alegria, que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos
meus bens e se alguma coisa tenho prejudicado a alguém, indenizar-lo-ei quadruplicadamente!
Jesus o abraçou com um formoso sorriso e respondeu:
– Bem-aventurado és tu que contemplas em tua casa a verdadeira salvação.
Em seguida, Zaqueu mandou servir a todos uma grande mesa com iguarias, nos terrenos amplos da
casa, onde todos cantavam alegres e felizes.
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