Hoje Jesus quer entrar na sua casa… Ele não quer somente passar, mas Ele quer ficar
em sua casa.
Abra o seu coração, abra a sua casa para receber Jesus.
O teatro de hoje conta a história de Zaqueu, aquele baixinho que para ver Jesus subiu
em uma arvore.

Roteiro de Imagem e Texto
A História de Zaqueu
CENA
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IMAGEM

TEXTO

Imagem da cidade de Áudio de pessoas conversando, barulho de uma cidade
Jerico e Jesus caminhando
pelas ruas com uma
multidão de pessoas ao seu
redor
Imagem de Zaqueu e Cobrador de imposto: Zaqueu você sabe quem chegou a Jericó?
outros
cobradores
de
impostos conversando
Zaqueu: Não estou sabendo, é alguém importante?
Cobrador: É aquele que tem arrastado as multidões...
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Zaqueu olha para trás vê Zaqueu: Jesus aquele que curou o cego?
aquela multidão mas não
conseguia ver Jesus...
Cobrador: Sim é ele mesmo
Zaqueu: Preciso dar um jeito de vê-lo.
Cobrador: Então olha atrás de você, vem em nossa direção uma
multidão
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Imagem de Zaqueu como
que procurando Jesus no Zaqueu: Já sei como vou conseguir vê-lo, vou subir nesta arvore
meio do povo, como não
consegue vê-lo resolve
subir em um sicomoro.
Imagem de Jesus passando Jesus:
em frente essa arvore na
qual Zaqueu havia subido Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique em sua casa.
para ver Jesus. Ele para
diante de Zaqueu e diz:
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Imagem de Zaqueu
descendo as pressas da
arvore, quando já estava no
chão, olha para Jesus e diz
Imagem
da
multidão
acompanhando essa cena e
alguns deles diziam:

Zaqueu
Que bom recebe-lo em minha casa...
Homem: Eu não acredito, ele vai hospedar-se na casa de um pecador
(fala em tom desaprovação)

Imagem
de
Jesus Zaqueu:
caminhando com Zaqueu
em direção a sua casa
Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres... E vou
devolver 4 vezes mais o valor de impostos que cobrei injustamente.
Imagem deles chegando a Jesus
casa de Zaqueu e Jesus
para na porta de entrada Hoje a salvação entrou nesta casa...
olha para Zaqueu e fala:
Zaqueu: Estou muito feliz com sua presença aqui...
Jesus: Eu vim para salvar o que estava perdido...
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Imagem deles sentando a
mesa para a refeição, todos
com semblante alegres de
receber Jesus...

