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AULA 2 – UMA COMIDA ESPECIAL
Nesta aula vamos falar da necessidade que Rute e Noemi estavam passando e Boaz deu-lhes de
comer e as supriu deixando-as colher em seus campos.

Para você professor (a):
Boaz tinha um coração bom, seu campo era aberto para os pobres irem atrás catando as espigas
que caiam.
Boaz favorece a Rute e a coloca debaixo de proteção. Oferece-lhe alimento e segurança física.
Hoje em dia, é muito difícil colocarmos para ajudar uma pessoa dentro da nossa casa, não é
mesmo? Mas vamos nos lembrar que nosso Ministério tem início na casa do Apostolo Estevam e
Bispa Sonia, levando para sua casa 12 jovens, que comiam à sua mesa.
Temos uma referencia viva, nos nossos dias e um envio para sermos solidários e praticarmos um
sentimento de amor e de bondade. Precisamos de estratégias e direção. Mas também já temos a
quem ajudar, sendo um Gideão da Conquista. Temos nossas frentes assistenciais...
Refita sobre isto! Este é o mover do povo apostólico!

Base Bíblica
Rute: 2:14 a 16
Objetivo




Levar a criança a entender que Deus a abençoa, que Deus não deixa faltar nem coisa
pequena e nem coisa grande.
Levá-la a saber que tem crianças que passam por muitas dificuldades e muitas vezes não
tem o que comer ou beber.
Levá-la a agir trazendo doações de alimentos e água.

Situação da Criança
Todos os produtos que você trouxer na sacola para o desenvolvimento da aula, serão alimentos
que as crianças tem. Não falta na casa delas. E de fato elas não passam fome. Elas ficam com
fome, mas vão procurar e sempre acham coisa pra comer. Nossas crianças vão ao
supermercado. Deixe-as falar como e refletir que muitas crianças não tem o que comer.
Talvez muitas das nossas crianças, deixam comida no prato e reclamam que não gostam disto ou
daquilo. Elas precisam ter consciência de que não podem jogar comida fora.
Vamos com esta aula, reforçar este ensinamento também..
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Sugestão para o desenvolvimento da Aula
- Prepare uma mesa com uma toalha bem linda e com um vaso de flor no
meio
- Traga uma sacola de papelão cheia de alimentos de verdade (arroz,
feijão, óleo, farinha, sal, açúcar, bolachas) que será também sua doação,
e o lanchinho para eles prepararem com você.
- Leve 1 saco de pão de forma, fatias de presunto e queijo / ou um patê
de frango, folhas de alface e tomate.
- Leve toquinhas de cozinheiro (simples para prepararem a culinária)
- Vista-se com uma roupa de cozinheiro (a)
- Peça para uma pessoa ser seu convidado especial para lanchar no kids com você, alguém que
não seja tio do kids!
- Leve também, ramos de trigo para a história e dramatizar

Contando a História
(Entre na sala com o avental, as sacolas do lanche e coloque sobre a mesa e não abra)
Olá crianças tudo bem?
Hoje eu fui ao supermercado e não deu tempo de preparar o lanchinho acreditam?
Pois é, eu convidei uma pessoa muito legal para vir aqui lanchar conosco mas não tive
tempo de preparar!
E agora? Como vamos fazer? (Deixe as crianças falarem)
O meu amigo especial vai chegar daqui a pouco e não tem nada preparado, hoje ele vai
participar da nossa aula e eu não consegui deixar tudo pronto acreditam?
E vocês querem me ajudar?
Vamos preparar esse lanchinho especial? ( SIMMMMMM) ( Prepare as crianças para te
ajudarem, coloque toucas em suas cabeças, lave as mãozinhas e as ensine preparar esse
lanchinho especial, após tudo pronto você pode pedir para seu convidado bater na porta)
Muito bem, crianças! Muito obrigado por me ajudarem a preparar esse lanchinho, foi muito
legal não é? E vocês gostaram de preparar? Será que o nosso convidado vai gostar?
Vamos chama-lo?
( O convidado entra e diz que está com muita fome, pois veio de longe. Seja convidativo e
ensine as crianças a servirem seu convidado, pergunte se gostou do lanche, fale que foi
preparado com muito amor!)
Convidado especial, você gostou do nosso lanchinho ? Foi muito legal não é? As crianças e
eu preparamos tudo com muito amor e alegria! Que bom que você gostou!
Sabe, crianças, aqui na bíblia eu conheço uma história...
Era uma vez uma mulher que veio de muito longe, viajou muito. Naqueles dias, todos
andavam à pé , não tinha transporte. Vamos fazer de conta que estamos viajando a pé?
Acontece que também ela era pobre. O marido dela tinha morrido e também o pai do seu
marido. Só ficou ela e a mãe do marido dela. Só ... elas ficaram pobres. Não tinha nem o
que comer. O nome dela era Rute e sua sogra era Noemi.
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Na cidade aonde elas chegaram tinha um homem muito rico e tinha um campo enorme
cheio de trigo para colher. Seu nome era Boaz.
Rute e Noemi foram morar perto dos campos de Boaz. Como elas não tinham o que comer,
precisavam de alguém que as ajudasse.
Boaz um homem muito bom, ele era amigo de Deus e amava a Deus.
Rute precisava trabalhar e levar comida pra casa. Sabem onde ela foi trabalhar? Sim... , lá
na fazenda de Boaz.
Boaz era muito bom e deixava que os pobres fossem atrás dos empregados deles catando
as espigas que caiam. Ele deixou que Rute entrasse e trabalhasse catando as espigas e ele
até mandou que deixassem cair a mais, de propósito só pra Rute catar mais. (dramatize
dando os trigos para as crianças)
Naquele dia, na hora do lanche ele falou assim: Vem aqui, pegue um pedaço de pão e beba
também. E ela comeu. Ficou satisfeita e ainda sobrou.
Hoje nós fizemos algo muito especial, preparamos um lanche para um amigo que estava
com fome.
Quem aqui conhece pessoas ou crianças que precisam de uma ajuda, ou não tem o que
comer em casa?
Então o que nós vamos fazer?
Nesta semana, vamos separar lá em casa junto com a mamãe, vários alimentos e vamos
trazer aqui na igreja, e nós vamos encher esta caixa e vamos entregar para as pessoas, que
não têm e que até moram na rua!
Quem vai ajudar?
Nesses domingos vamos fazer isto (explique sobre a cartela que vão levar para casa)
Agora vamos orar!

Oração
Deus querido me ajude a ter um coração bondoso, igual ao de Boaz. Eu te amo Senhor, me ajude
a mar as pessoas mais pobres, e abençoe estas pessoas, e não deixe faltar em minha casa nem
coisa grande e nem coisa pequena, em nome de Jesus! Amém!

Versículo
Vocês sabem o que diz aqui no Salmo, sobre quem ajuda?
Salmo 41:1 “Felizes são os que ajudam”

Verificação do Ensino
- Qual o nome das pessoas da nossa história?
- Porque aquelas mulheres eram pobres?
- E o que aquele homem, Boaz, fez?
- Conte como ele ajudou.
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Oferta
Assim como Boaz ajudou Rute e Noemi, nós também devemos ajudar e além de tudo entregar
nossas ofertas!
Deus ama quem dá com alegria!
Explique as crianças que quando entregam ofertas terão sempre a ajuda de Deus em tudo, em
casa, na escola, em todos os lugares, porque Deus ama quem entrega as ofertas com alegria e
abençoa!
Quando vocês precisarem Deus vai te ajudar também!
Então vamos todos os dias, ter uma oferta para a casa do Senhor!

Atividade e Lembrancinha.
Leve um pratinho de papelão e talheres de plástico para cada criança
Leve grãos de : arroz e feijão, macarrão para colarem e elas vão colar no pratinho juntamente
com as figuras que coloriram.
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