
                                                                                                                            

 

 

Catequese em Família –  

Dinâmica: O familiar adulto que inicia cada sessão, programada em família, para que estes 

passos possam ser seguidos. Faz-se uma leitura partilhada, de seguida há um momento de 

diálogo com a dinâmica proposta. 

 

Leitura: – Lc 19,1-10: 

Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia lá um homem rico chamado 

Zaqueu, chefe de cobradores de impostos. Queria ver quem era Jesus, mas como era 

muito baixo não conseguia, por causa da multidão. Correu então adiante do povo, subiu 

a uma figueira brava e ficou à espera que Jesus por ali passasse para o ver. Quando 

Jesus lá chegou, olhou para cima e disse-lhe: "Zaqueu, desce depressa, porque hoje 

preciso de ficar em tua casa." Ele desceu imediatamente e recebeu Jesus com alegria. 

Ao verem isto, começaram todos a criticar e a dizer que Jesus tinha ido para casa de um 

homem de má fama. Então Zaqueu pôs-se de pé e falou assim: "Escuta-me, Senhor! 

Vou dar aos pobres metade de todos os meus bens e às pessoas a quem prejudiquei vou 

dar-lhes quatro vezes mais." Jesus então declarou: "Hoje entrou a salvação nesta casa, 

pois este homem também é descendente de Abraão. Na verdade, o Filho do Homem 

veio buscar e salvar os que estavam perdidos." 

 

Breve comentário - O encontro entre Jesus e Zaqueu, referido apenas por Lucas, é um 

episódio chave, solução do que está para trás e prelúdio do que se segue. O centro é o 

desejo de ver de Zaqueu e o olhar de Jesus sobre ele. É deste encontro de olhares que 

irrompe o «hoje» da salvação: O Salvador nasce no coração do homem para o qual está 

morto. Zaqueu (Zakkai) pode significar «puro», «justo», mas também «Deus recorda», 

um nome muito comum. Na verdade é um chefe dos publicanos, pecadores públicos, 

rico e ladrão, como ele mesmo adiante reconhece. É assim um caso desesperado, um 

pecador da pior espécie que Deus, misericordiosamente, recorda! O pecador Zaqueu 

procurava ver quem era Jesus. Dada a sua baixa estatura, é impedido pela multidão que 

rodeia Jesus, mas resolve o problema: sobe a uma árvore. É o tal feeling que existe entre 

Jesus e os pecadores. Quando chegou àquele lugar, levantando os olhos, Jesus disse-lhe: 

«Zaqueu, desce depressa, porque hoje devo ficar em tua casa». Zaqueu procurava ver 

Jesus e é Jesus quem o vê, pois anda à sua procura. Os olhos de Jesus procuram 

precisamente aquele homem, Zaqueu. Olha-o de baixo, porque Jesus se rebaixou para a 

todos servir (cf. 9,48). Depois chama-o pelo nome (Zaqueu = puro) exprimindo afecto. 

Faz-se convidado, «hoje» (repetido também no v. 9), para a casa dele, com a urgência 

do «depressa» e do «eu preciso», que vem da vontade do Pai. Zaqueu desceu 

imediatamente e acolheu-o cheio de alegria. Acolher é o gesto fundamental do amor. 

Nasce do coração de Zaqueu alguma coisa que ele antes não conhecia. Toda a gente 

murmura e critica, como já era costume em circunstâncias semelhantes, porque Jesus 

vai contaminar-se na casa dum pecador (15,1-2). Jesus não responde. É Zaqueu que, 

sem ser interpelado, se levanta e diz: «Eis que eu dou metade dos meus bens aos pobres 



                                                                                                                            

 

e, se defraudei alguém em qualquer coisa, restituo-lhe o quatro vezes mais». A justiça 

da lei previa esta restituição, mas Zaqueu começa com outra lei a que ninguém estava 

obrigado: dar metade dos seus bens aos pobres. É a lei do amor, daquele que se torna 

discípulo de Jesus… O amor misericordioso de Jesus, que não o criticou, pelo contrário 

olhou para ele sem o julgar e se fez convidar como um amigo para sua casa provoca esta 

mudança de vida. Uma vez mais a conversão é, na linha do evangelho de Lucas, fruto 

da misericórdia divina que delicadamente se faz presente em casa do pecador. Uma vez 

mais a alegria de Deus explode: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é 

um filho de Abraão». Jesus é apresentado não apenas como um meio ou um portador de 

salvação, mas como a própria salvação. Já o velho Simeão, ao olhar para o bebé Jesus 

nos seus braços, dá graças a Deus porque os seus olhos viram a «salvação». É esta 

salvação encarnada na pessoa de Jesus que «entrou nesta casa».1 

  

Dinâmica- refletir: 

1. Zaqueu queria ver Jesus. Que razões me levam a procurar ver Jesus? 

2. Zaqueu subiu a uma árvore para poder ver. Que limitações, que “pequenezes” ou 

“multidões” me impedem de ver Jesus?  

3. Que meios ponho para as tentar superar? 

Só o encontro com Jesus converte e traz a felicidade que permite reorientar a vida. 

4. Como pode Jesus e a sua salvação entrar em nossa casa? 

 

Oração: Obrigado Senhor 

Obrigado pela Vossa benéfica misericórdia, 

Solenemente incidiu renovada sobre nós nesse dia. 

Foi tanto amor enviado, que fomos ungidos, 

Ficamos extasiados, agradecidos e fortalecidos. 

 

Obrigado Senhor 

Por podermos enfrentar as lutas do dia a dia, 

Sermos capazes de proporcionar tranquilidade e alegria, 

Aos que nada devem, mas sofrem e são carentes, 

Também àqueles que não sentem, mas estão pacientes… 

 

Obrigado Senhor 

Por terdes criado e instituído a esperança. 

Portanto, nas tempestades da vida 

Diante da adversidade dorida 

Podemos lutar e almejar a bonança. 

 

Obrigado Senhor 

Por nos terdes concedido a benevolência da fé também 

Ferramenta cogente diante das situações custosas, 

Necessária e imprescindível nas causas impetuosas 

Para podermos conseguir os objetivos que nos satisfazem. 

 
1 http://www.diocese-aveiro.pt 



                                                                                                                            

 

 

Obrigado Senhor 

Por nos haverdes permitido constituir e formar um lar 

Bondosos e inestimáveis filhos temos a nos alegrar. 

Por terdes instituído no seio dos desentendimentos, o amor, 

E assim, superar as ofensas, proporcionando uma vida sem rancor…2 

 

Pai Nosso… 

 

 

 
2 https://www.oracaoefe.com.br/oracao-de-agradecimento/ 


