
	

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma 
infinidade de sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: 
www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br  Escolha um CD ou DVD, não 
se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê   para distribuir para 
todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula trazendo os 
cânticos que eles mais gostam. Se você tiver outra auxiliar peça a ele para fazer. 

Lc	19.1-10	

Introdução: Você já encontrou alguém famoso? Como foi a sua experiência? 

   O encontro com uma pessoa famosa, embora não mude a vida de ninguém, nos ajuda a imaginar um       
pouco do que Zaqueu viveu.  

Transição: O texto nos apresenta, por meio da história de Zaqueu e Jesus, 3 passos necessários para um 
encontro que transforma a vida de qualquer pessoa: o encontro com Jesus. 

1. Querer encontrar Jesus (vv.3,4) 
O processo de transformação e mudança na vida de Zaqueu começou com o desejo de ver e 
conhecer a Jesus    
Zaqueu já tinha ouvido falar de quem Jesus era; que Ele expulsava demônios, curava enfermos 
(sogra  de Pedro e a mulher com fluxo de sangue), ressuscitava mortos (servo do centurião e o 
filho da viúva de Naim), tinha poder sobre os ventos e o mar, multiplicava pães e peixes 

• Uma grande multidão vivia seguindo a Jesus, de modo que Zaqueu já tinha ouvido falar dele 
• Embora Zaqueu tivesse ouvido falar de Jesus, o seu processo de salvação começou quando ele 

quis ir além do ouvir falar para conhece-lo mais de perto. Ele decidiu sair da sua casa, parar o 
seu trabalho e ir até onde Jesus estava 

• Logo a sua vontade de encontrar Jesus foi testada. Ele precisou enfrentar uma multidão que não 
gostava muito dele, por ser cobrador de impostos; Ele precisou enfrentar o problema da baixa 
estatura; Ele precisou até subir numa árvore 

• Para se encontrar com Jesus, ele precisou realmente querer encontrá-lo, a ponto de vencer 
alguns obstáculos 
 

I. Não é diferente conosco hoje. Se você pensa em se encontrar com Jesus, você precisa antes de 
tudo querer se encontrar com Ele. Ninguém pode forçar isso em você. Precisa partir de você. A 
decisão é pessoal e individual 

• Isso envolve estar disposto a superar alguns obstáculos 
o Obstáculo do que a família vai pensar 
o Obstáculo do que os vizinhos vão pensar 
o Obstáculo do que os colegas de trabalho ou faculdade vão pensar 

• Você precisa se posicionar. Querer o bastante a ponto de vencer esses obstáculos 
II. Vestibular para Medicina. Alguns querem tanto ser aprovados que superam qualquer desafio 

para estudar: acordam de madrugada, dormem tarde, não têm feriado ou fim de semana 
 

III. Aplicação 
A. Para ter um encontro que transforma, você precisa querer de verdade se encontrar com Jesus 
B. Sua vontade precisa ser maior do que os obstáculos que te impedem. 
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2. Receber a Jesus (vv.5,6) 

 
Quando Jesus viu Zaqueu na árvore, logo falou que precisava permanecer em sua casa 

• Mais do que uma refeição, Jesus pretendia passar algum tempo na casa de Zaqueu – talvez até 
dormir 

• Zaqueu desceu imediatamente e foi com Jesus para sua casa, sem se preocupar com o estado 
da sua casa: se estava arrumada, se precisava passar no mercado. Ele imediatamente o recebeu 
no lugar mais íntimo que existia: sua própria casa 

I. Se você quer experimentar esse encontro que transforma, assim como Zaqueu, você precisa 
permitir que o Senhor entre na sua casa/vida.  

• Sem se preocupar com a bagunça e desorganização que talvez você esteja vivendo. Sem se 
preocupar com os conflitos e questões. Sem se preocupar com os traumas e complexos 

II. Geralmente quando alguém diz que vai te visitar, você garante que a casa vai estar em 
arrumadinha e limpinha para receber a visita. Se não for um bom momento, você e eu 
provavelmente vamos pedir para combinar um outro dia 

• Para receber Jesus, você não precisa arrumar a sua vida toda para só então receber. Receba-o 
e deixe que Ele conserte 

• Você não precisa ser um santo para recebê-lo. Você precisa recebê-lo porque Ele te santifica 
III. Aplicação 
A. Para ter um encontro que transforma, você precisa abrir a porta da sua casa e do seu coração para 

Jesus e recebê-lo 
B. Sem se preocupar com a bagunça, com a sujeira, com o que está quebrado. É Ele que vai consertar 

 
3. Seguir a Jesus (v.8) 
I. As palavras de Zaqueu são bastante conhecidas.  

• Provavelmente a fala de Zaqueu vem após um momento de conversa no jantar, quando ele disse 
que devolveria 4x mais se tivesse roubado de alguém  

• Esse não era o estilo de vida dele. Generosidade e arrependimento não eram características de 
Zaqueu. Por isso o povo não gostava dele 

• Mas após um encontro transformador com Jesus, Zaqueu tem uma postura diferente: ele decide 
abrir mão da sua forma de viver para seguir a Jesus. Viver de acordo com a vontade de Jesus  

II. Seguir a Jesus significa viver de acordo com a vontade dele, e não a sua; significa estar disposto 
e entregar sempre e cada vez mais o controle da sua vida nas mãos dele 

• Significa reconhecer que as nossas vontades conduzem a um mau caminho, mas as dele 
conduzem a Deus 

III. Is 55.8:9: “Meus pensamentos são muito diferentes dos seus”, diz o SENHOR, “e meus caminhos 
vão muito além de seus caminhos. 9 Pois, assim como os céus são mais altos que a terra, meus 
caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos, mais altos que seus 
pensamentos. 

• Seguir a Jesus significa estar dispostos a abrir mão daquilo que queremos para buscar o que o 
Senhor quer; deixar de buscar os nossos interesses para buscar os caminhos do Senhor 

IV. Aplicação 
 

A. Para ter um encontro que transforma, você precisa seguir a Jesus 
B. Você precisa estar disposto a entregar o controle da sua vida nas mãos dele. Parar de seguir o seu 

coração para seguir a palavra d’’Ele 

       Conclusão: 

• Você já teve um encontro transformador com Jesus? 
• Você quer se encontrar com ele? Recebê-lo em sua vida? 

O controle da sua vida está nas mãos d’Ele ou nas suas 
 

	

	

	

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 
tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 
coisas entre nós! 


