
SEMANA 22: ZAQUEU 
 

NOME:______________________________________________- Data: 30/05/2021 
 

Orientações ao responsável pela criança: 

• Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar totalmente de sua ajuda; 
• Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado! 
• Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia); 
• Aponte para as figuras para que a criança acompanhe; 
• Leia antes para saber se você precisará de algum material; 
• A história a ser contada de segunda a sexta está em Lucas 19:1-10; 
• O ATO dos pais é fundamental para o crescimento espiritual dos filhos (AUXILIAR a criança na 

atividade em família, TRAZER a criança aos domingos no horário culto e Senib e ORAR por 
elas) 

 
VERSÍCULO DO MÊS PARA MEMORIZAR COM O PAPAI OU A MAMÃE:  

 
“NÃO TENHA MEDO; TENHA FÉ!” (Marcos 5.36b) 

 
Gestos do versículo:  NÃO (fazer sinal de não com o dedo indicador) TENHA MEDO 
(balançar a mão como se estivesse tremendo), TENHA FÉ (dedos das mãos cruzados em 
posição de oração). 
 

 
SEGUNDA-FEIRA 

 
      Depois que curou o cego Bartimeu, Jesus entrou na cidade de Jericó e uma multidão o 
seguia. 
      Em Jericó morava um homem muito rico chamado Zaqueu. As pessoas da cidade não 
gostavam dele, porque roubava o dinheiro do povo. 
      Zaqueu tinha muito dinheiro, mas não tinha amigos e estava longe de Deus.  
  (Fale para criança repetir): Jesus quer transformar nosso coração. 
 
Repetir o versículo com o seu filho: “NÃO TENHA MEDO; TENHA FÉ!” 
 
ATIVIDADE: Pinte a cena 
em que Zaqueu cobrava o 
dinheiro das pessoas. 
 
 
ORAÇÃO- Leia e a criança 

repete: Jesus, obrigado por 

deixar a Bíblia para eu 

aprender sobre Ti! 

 
 
 
 

NOVA BABY        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 
                 

 



TERÇA-FEIRA 
 

       As pessoas de Jericó ficaram sabendo que Jesus estava na cidade e o povo queria ver 
Jesus. 
       Zaqueu também queria muito ver Jesus, mas ele era tão baixinho que não conseguia ver 
nada com tanta gente a sua frente. 
       E como as pessoas não gostavam dele, ninguém quis ajudar Zaqueu.  
       Então Zaqueu teve uma ideia: Ele correu na frente da multidão e subiu em uma árvore, 
uma figueira brava, tudo isso para ver Jesus passar. 
 

                          
 
        Enquanto Jesus passava, Zaqueu estava olhando de cima da árvore.  
        De repente Jesus chegou perto da árvore onde Zaqueu estava, olhou para cima e disse: 
“Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje". 
        Mesmo com uma multidão por perto, Jesus escolheu ficar na casa de Zaqueu. O que será 
que Zaqueu vai fazer? 
 
Repetir o versículo com o seu filho: “NÃO TENHA MEDO; TENHA FÉ!” 
 
ATIVIDADE: Zaqueu subiu 
em uma árvore para ver 
Jesus, cole folhas na 
árvore.  

 
 
 
 

ORAÇÃO- Leia e a 

criança repete: Deus, 

obrigado por me enxergar 

mesmo eu sendo pequeno! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUARTA-FEIRA 
 

      Zaqueu ficou surpreso quando Jesus falou o seu nome e ainda disse que queria ir para 
casa dele. 
     Mas como Jesus sabia o nome de Zaqueu? Resposta: Jesus sabe e vê tudo o que fazemos: 
certo ou errado. 
     Jesus sabe o nome de todas as pessoas e sabe o seu também. Quando Jesus conversa 
com Deus ele fala o seu nome. (Fale o nome da criança) 
Depois que Jesus chamou Zaqueu, ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com muita alegria 
em sua casa.  
    Zaqueu achava que era ele quem estava procurando por Jesus, mas era Jesus que estava 
procurando Zaqueu para que ele fosse salvo. Jesus quer transformar nosso coração. 
 
Repetir o versículo com o seu filho: “NÃO TENHA MEDO; TENHA FÉ!” 
 
ATIVIDADE: Zaqueu desceu rapidamente para falar com Jesus. Leve Zaqueu até Jesus, 
colando um barbante ou grãos de feijão no caminho. 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                      

ORAÇÃO- Leia e a criança repete: Jesus, eu sei que Tu me conheces pelo nome. 

 
QUINTA-FEIRA 

 
      Todo o povo falou mal de Jesus, porque ele quis ficar na casa de Zaqueu. 
      E o povo disse: “Jesus se hospedou na casa de um pecador!”.  
      Mas aquele encontro foi planejado por Deus e, assim como Zaqueu, toda pessoa, criança 
ou adulto, também pode encontrar Jesus. 
 



               
 
      Jesus queria falar do amor de Deus para Zaqueu, para ele abandonar seus pecados. Jesus 
amava Zaqueu e ama você também. Por isso Jesus quer transformar nosso coração. 
                                  
Repetir o versículo com o seu filho: “NÃO TENHA MEDO; TENHA FÉ!” 
 
ATIVIDADE: Zaqueu abriu o seu coração para Jesus. Onde Jesus foi com Zaqueu? Circule a 
resposta certa. 
 
                       Na praia                                                      Na casa de Zaqueu                                                                                   

                                                                                             
 
 

ORAÇÃO- Leia e a criança repete: Jesus, eu quero te conhecer cada vez mais. 

SEXTA-FEIRA 
 

      Aquele encontro com Jesus mudou Zaqueu. Ele entendeu que precisava de Salvação. 
Sabe o que ele fez? 
      Ele deu metade do dinheiro dele para os pobres 
e devolveu muito mais do que tinha roubado. 
Deixou de ser ladrão e virou um homem generoso.  
      Assim como Jesus transformou o coração de 
Zaqueu, ele quer transformar o nosso coração. 
 
Repetir o versículo com o seu filho: “NÃO TENHA 
MEDO; TENHA FÉ!” 
 
ATIVIDADE:  Jesus mudou a vida de Zaqueu ele 
também quer mudar a sua vida. Jesus quer morar 
no seu coração. Cole papel picado branco no 
coração para mostrar como ele está limpo, sem 
pecado. 
 

ORAÇÃO- Leia e a criança repete: Jesus, transforma o meu coração para te agradar. 


