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estação

KIDS

DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2018

ACONTECE NO MINISTÉRIO INFANTIL:
9h | Espaço Baby (0 a 2 anos)
Tempo Lúdico de 3 a 8 anos
*Tempo Lúdico: Jogos, brincadeiras
bíblicas e parque.
9h às 10h20 | Art’Kids
Oficinas: Dança, canto e musicalização de 5 a 8 anos.
10h30 às 12h15 | Escola Bíblica de
0 a 8 anos.
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de Souza
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Mais informações:
informações: infantil@ibb.org.br
infantil@ibb.org.br

18h30 | EBD para crianças
de 0 a 8 anos
Quinta-feira às 20h | EBD
Crianças 3 a 8 anos.

Jesus e Zaqueu
Por Ana Lúcia e Marina Mantovani de Oliveira

Começando nosso encontro (5 min)
Receba com alegria cada criança, converse com elas e pergunte
como foi a semana.
Conheça os visitantes, incentive a trazerem seus amiguinhos. Ore
abençoando cada um dos presentes, suas famílias e ore pelos que
faltaram também. Pergunte se elas têm algum pedido de oração.

Tempo de Louvor (10 min)
Esse é o momento no qual temos a oportunidade de louvar e
adorar a Deus, pois Ele quer estar pertinho de nós.
Sugestão de músicas:

1. Zaqueu – Minha Vida É Uma Viagem
https://www.youtube.com/watch?v=t-g-TsjTjGw

2. Pisa Na Muralha – Aline Barros & Cia.
https://www.youtube.com/watch?v=moUflxb5fVE

3. Eu li na Bíblia – Aline Barros & Cia.
https://www.youtube.com/watch?v=-PdcGKIXjPY

4. A Deus Dai Louvor – 3Palavrinhas
https://www.youtube.com/watch?v=YjoZhRSThqA

5. Deus É Tão Bom – 3Palavrinhas
https://www.youtube.com/watch?v=kXws12qbRsQ

Princípio Bíblico:
Caráter – Zaqueu recebeu a salvação e o perdão de Jesus e por
isso teve uma mudança em suas atitudes, desejando fazer o bem
para outras pessoas, doando metade de toda a sua riqueza e
devolvendo o que tivesse roubado de outras pessoas.

Versículo-chave:
“Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava
perdido".
Lucas 19.10

1°) Mensagem (25 min): Lucas 19.1-10
Jesus percorreu muitas cidades quando viveu em Israel. Ele
viajava com Seus discípulos usando os meios de transportes
daquela época: jumentos, barcos ou caminhando.
Em uma das viagens, Jesus entrou na cidade de Jericó e
atravessou a cidade toda andando. A Bíblia diz que naquela vila
existia um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos
publicanos. Publicanos eram as pessoas que cobravam impostos
dos judeus.
Os judeus não gostavam do trabalho que os publicanos faziam,
pois eles trabalhavam muito para pagar os impostos. O dinheiro
arrecadado com os impostos era entregue para os romanos. Isso
deixava os judeus muito zangados.
O pequeno publicano chamado Zaqueu queria ver quem era
Jesus, mas sendo tão baixinho, não conseguia enxergar, por causa
da multidão à sua frente. Assim, o homem teve uma brilhante
ideia: subir em uma árvore bem alta para ver Jesus passar por ali.

Então, quando Jesus chegou lá, olhou para cima e disse: “Zaqueu,
desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje”.
Zaqueu ficou assustado, pois Jesus sabia o nome dele, mesmo que
Zaqueu nunca tivesse visto Jesus. Então, ele desceu rapidamente
e O recebeu com alegria.
Todo o povo viu isso e não gostou, pois sabia que Zaqueu era
pecador por roubar dinheiro de outras pessoas.
Mas Zaqueu se levantou e disse: “Eu estou dando metade dos
meus bens aos pobres; e se de alguém eu roubei, devolverei
quatro vezes mais.”
Zaqueu estava muito arrependido e por isso recebeu Jesus em sua
casa e em seu coração.
Jesus respondeu a Zaqueu: “Hoje houve salvação nessa casa!”
Zaqueu estava perdido, mas Jesus o salvou. E quando convidamos
Jesus para morar em nosso coração, Ele nos perdoa e nos ajuda a
realizar atos de bondade para outras pessoas.

Adaptado: [Sementes da Verdade – Jesus, o herói que salva]

Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões:
1) Você já convidou Jesus para morar em seu coração?
2) Zaqueu se arrependeu de ter cometido atitudes erradas. Tem
alguma atitude que você fez e se arrependeu? Você pediu perdão
a Deus?
3) Você crê que Jesus lhe conhece muito bem e deseja ser Seu
melhor amigo?
Momento de orar (10min):
Peça para as crianças fecharem os olhos e se concentrarem em
Deus. Agradeça a Deus por sempre cuidar de nós e fazer planos
para nossas vidas. Peça ajuda de Deus para sermos obedientes e
confiarmos nas promessas dEle. Pergunte para as crianças se elas
têm pedidos de oração e ore com elas.
2°) Atividades: Fazer as atividades de acordo com a faixa etária

Jesus e Zaqueu
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Pinte a cena e conte o que está acontecendo.

Jesus e Zaqueu
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1)

Pinte as imagens e enumere os fatos da história

Jesus e Zaqueu
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ___________________________
1) Siga o labirinto e descubra onde Zaqueu subiu para ver Jesus passar

