Comunidade Cristã Internacional

LIÇÃO 1 - ABC SENIOR

DA AUTOESTIMA PARA SER
ESTIMADO POR DEUS

A história de Zaqueu
Havia um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e rico. Ele queria ver Jesus,
mas foi limitada pela sua altura; no entanto, ele subiu numa figueira nas proximidades para
ser capaz de vê-lo.
Jesus viu Zaqueu na árvore e ordenou-lhe
ordenou
que descesse rapidamente,
pidamente, porque ele iria passar a
noite na casa de Zaqueu. Enquanto Zaqueu recebeu
recebeu o comando alegremente e lhe seguiu, os
espectadores estavam descontentes e julgando Zaqueu de acordo com o seu pecado e
questionando por que Jesus escolheria residir com ele. No entanto, Zaqueu
Zaque recebeu Jesus e,
voluntariamente, restituiu aos pobres, em forma de doação, além do que ele havia tomado,
tomado fez
uma doação aos pobres e também devolveu tudo o que ele tinha tomado. No encerramento
Jesus lembrou Zaqueu que a salvação é também a sua herança, porque ele faz parte da
linhagem de Abraão. No último versículo Jesus reiterou que ele tinha vindo para os
pecadores.
Leitura Bíblica: Lucas 19: 1-10
1Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. 2Havia ali um homem rico chamado Zaqueu,
chefe dos publicanos. 3Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o
conseguia, por causa da multidão. 4Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para
vê-lo,
lo, pois Jesus ia passar por ali. 5Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe
disse: “Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje”. 6Então ele desceu
rapidamente e o recebeu com alegria. 7Todo o povo viu isso e começou a se queixar: “Ele se
hospedou na casa de um pecador”. 8Mas Zaqueu levantou-se
levantou se e disse ao Senhor: “Olha,
“O
Senhor! Estou dando a metade dos meus bens aos pobres; e se de alguém extorqui alguma
coisa, devolverei quatro vezes mais”. 9Jesus lhe disse: “Hoje houve salvação nesta casa!
Porque este homem também é filho de Abraão. 10Pois o Filho do homem veio buscar
bus e salvar
o que estava perdido”.
Pontos para discussão
1. O que faço com as minhas limitações?
Estamos vivendo em uma época onde estamos constantemente a ser avaliados por posses e
aparências e, consequentemente, as auto-estima das crianças tornou-se
se uma medida destas
coisas. Auto-estima
estima é a maneira pela qual vemos a nós mesmos e pode ser uma avaliação
positiva ou negativa.

Peça a cada criança
para anotar as coisas
que eles consideram
importante na sua
auto-evolução pessoal.
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Apesar de Zaqueu ter riqueza e status, ele ainda era limitado pela sua altura. Zaqueu não
permitiu que sua limitação ficasse no caminho de encontrar-se com Jesus. Como jovem adulto
lembrar a ordem de Jesus para brilhar seu brilho da sua luz diante dos homens, para que
saibam as vossas boas obras e seu pai no céu seja glorificado (Mateus 5:16). Portanto, todos
nós temos nossas limitações, mas não devemos permitir que a nossa luz seja apagado por eles.


Quais são algumas de suas fraquezas e quais as formas de superá-los como Zaqueu
fez?

Então, qual é o propósito de nossas limitações, considere 2 Coríntios 12: 7; "foi-me dado um
espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar, que eu não deveria ser
exaltado em excesso." Quando Zaqueu recebeu Jesus, ele não deixou o seu status e dinheiro
influenciar suas recepções. Ele foi obediente e Jesus com alegria "O comando para ele descer
da árvore”. Nossas limitações nos permitem ser humildes em todos os momentos, a fim de
responder ao chamado de Deus.

2. Vendo a si mesmo através dos olhos de Deus.
Como filhos de Deus não somos chamados a se esforçar para as coisas que estima do mundo,
mas somos chamados para; tornar-se a medida da estatura da plenitude de Cristo. (Efésios
4:13).


Faça uma lista dos atributos de Cristo, que pretende adquirir. (Frutos do espírito etc.)

Zaqueu tinha um verdadeiro desejo de ver Jesus e saber quem ele era, isso foi manifestado por
ele subindo a figueira. Deus não viu a sua limitação, mas sabia sua verdadeira intenção. Em
Lucas 19:10 Deus nos lembra que ele veio para os pecadores e como seres humanos somos
todos pecadores. Mas não devemos deixar este pecado definir quem somos em Cristo.


Escreva exemplos na Bíblia de como Deus diz nos ver. (Salmo 130:14; 1Pedro 2: 9)

Contanto que Zaqueu tinha-se avaliado pelo dinheiro, uma metáfora das coisas materiais deste
mundo, ele teria perdido a sua salvação. Devemos ser capazes de deixar ir às coisas materiais
como Zaqueu abandonou o seu dinheiro para herdar as nossas bênçãos celestes.
3. O que as outras pessoas pensam sobre o assunto?
As pessoas questionaram por que Jesus escolheu para visitar a casa de Zaqueu. Eles julgaram
Zaqueu pelo seu pecado.
Salmos 51: 3-4; 3Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado (é) está sempre
diante de mim. 4Contra ti, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à sua vista, para que
sejas justificado quando falares, (e) ser puro quando julgares. Enquanto as pessoas vão julgálo pelos erros que você faz, só Deus é justo juiz. Jesus foi capaz de ver em íntimo Zaqueu "e
veja o seu desejo genuíno para se encontrar com ele.
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Salmos 51:6 Sei que desejas a verdade no íntimo; e no coração me ensinas a sabedoria.

Pergunta
1. Por qual motivo Zaqueu não conseguia ver Jesus? E o que isso representa em nossas
vidas como cristãos?
2. O que Zaqueu fez para mostrar que tinha um desejo genuíno de ver Jesus?
3. Por que as pessoas avaliaram Zaqueu e pelo que Jesus avaliou Zaqueu?
4. Como Zaqueu respondeu a Jesus? Como isso ilustra o princípio de "recepção
determina a recompensa"?
5. Quais são algumas das medidas proativas que Zaqueu tomou para sua libertação?
Ilustração prática da Lição
Como filhos de Deus, não devemos ser como aqueles em torno de Zaqueu e desencorajar
aqueles que procuram Jesus. Nós, como família de Deus devemos encorajar uns aos outros na
nossa busca por Cristo (Romanos 12:10)
Peça aos seus filhos para usar uma folha de papel A4 e escrever seus nomes em letras grandes
no topo da página

Depois a página deve ser passada a todas as outras crianças para escrever um atributo positivo e
um negativo sobre a outra criança ao lado. Eles devem, em seguida, dobrar o papel de modo que
tampe o que foi escrito e passar para a próxima criança de modo que cada um receba dois
conceitos.

A página deve então ser devolvida ao respectivo filho e eles devem ser autorizados a ler isto, a
fim de obter mais conhecimento sobre seus pontos fortes e fracos.

Isto nos permite não só sermos capazes de vermos os atributos de Deus um no outro, mas
também nos ensina a incentivar os seus irmãos e irmãs no Senhor.
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