
 

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. 

Lucas 19:1-10 

• Encontramos o relato do encontro de Zaqueu com Jesus apenas aqui. 
 

• As pessoas se aproximavam de Jesus por variados motivos. 
• Alguns porque ele multiplicou pães e peixes. João 6 
• Outros porque queriam uma cura. Mulher com fluxo de sangue. Marcos 5 
• Ainda alguns sofrendo com a dor de uma pessoa querida. Jairo. Lucas8. 
• Talvez o motivo de Zaqueu tenha sido a curiosidade. 
• Não era por uma cura pessoal ou para algum conhecido. 
• Não era por uma necessidade material, pois ele era rico. 
• Jesus estava na caminhada em direção a Jerusalém, portanto, na fase que culminaria com a sua 

condenação e execução. 
• Esta era a última viagem de Jesus para Jerusalém. 
• Por causa da sua atividade, Zaqueu era uma pessoa rejeitada, social e religiosamente. Ele era o 

braço fiscal do governo romano. 
• Zaqueu era odiado. Com muita chance de ser um homem corrupto. 
• Era rico, e sua riqueza era de fonte duvidosa.  
• Zaqueu já teria ouvido:  
• 1. Sobre a libertação de endemoninhados. 
• 2. Sobre a cura de aleijados. 
• 3. Sobre a ressurreição de mortos. 
• Jesus não era uma pessoa desconhecida para Zaqueu, mas também não era uma pessoa conhecida. 
• Zaqueu o conhecia de ouvir falar, mas agora tinha a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. 
• Tinha um conhecimento teórico. Teve oportunidade de um conhecimento empírico ou 

experimental. 
• Zaqueu teve uma intenção, e a transformou em ação. 
• Há pessoas que estão cheias de intenção, mas não a transformam em ação. 
• Intenção – é para onde eu quero ir. 
• Intenção não tira ninguém do lugar. 
• Ação – é o que me leva até lá. 
• É o que dá movimento. É bom ter a intenção, mas de nada valerá se não houver a ação. 
• A intenção de Zaqueu – procurava ver quem era Jesus. 19:3 

 
• Uma coisa podemos dizer sobre Zaqueu: Era um camarada de atitude. 
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• Quais as ações de Zaqueu que o levaram a uma extraordinária experiência com Jesus? 

 

1. Venceu a dificuldade com criatividade. 19:4 
• Há pessoas que até tem uma boa intenção, algum tipo de ação, mas desanimam diante de alguma 

dificuldade. 
• Zaqueu tinha pequena estatura. 
• Tudo na vida, que se propõe ser grande e duradouro oferece dificuldade. 
• É no enfrentamento dela que encontramos o crescimento. 

 
2. Acolheu Jesus em seu coração com alegria. 19:5-6. 
• Não foi um acolhimento na sua residência, embora Jesus tivesse dito que veio salvação a sua casa. 
• Zaqueu estava na rua, portanto o recebeu em seu coração. 

 
3. Zaqueu converteu-se de verdade. 19:8 
• Este é um dos mais belos relatos de alguém que verdadeiramente teve um encontro com Jesus. 
• A convicção de pecado foi imediata, gerando imediato arrependimento. 
• Não houve nenhuma doutrinação, nenhuma informação, apenas uma profunda convicção, que o 

levou a uma extraordinária declaração. 
• Arrependimento – leva a mudança de comportamento. 
• Fé – A palavra de Jesus foi o que tocou o coração de Zaqueu. 
• Transformação – a Lei estabelecia a restituição de penalidade de 20% como restituição pelo 

dinheiro adquirido de forma ilícita. Levítico 6:4-5; Números 5:6-7.  
• Conversão é obra do Espírito Santo no coração de uma pessoa. 

Conclusão: 

• Zaqueu experimentou perdão – Jesus não pediu para entrar na casa de Zaqueu. É o único lugar 
na Bíblia em que Jesus se convida para entrar em uma casa. 

• Ele quer entrar no coração de qualquer pessoa. 
• O resultado na vida de Zaqueu foi a salvação. Hoje veio a salvação a esta casa. 
• Para reflexão: 

1. Em sua opinião, quais as dificuldades as pessoas enfrentam para seguir a Cristo? 
2. Zaqueu recebeu Jesus com alegria. Como você entende isto? 
3. Você consegue identificar alguns sinais de verdadeira conversão? 

 

 

 

 

 

 

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! 


