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INTRODUÇÃO 
 

JUNHO!! Caminhando já, para meio do Ano de Rute! 

Neste mês vamos falar de RESTITUIÇÃO!  A Restituição que vem de Deus é diferente! Vamos ver isto, claramente 

neste mês e ministrar nossas crianças para que elas já tenham entendimento do que Deus tem poder de fazer! 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 

Vamos definir e conceituar RESTITUIÇÃO.  

Se formos ao dicionário vamos encontrar isto: “Restituição tem o significado de devolução. A palavra é usada para 

se referir ao ato de devolver algo que pertence à outra pessoa ou recuperar o que havia sido perdido...” 

Então não há como falar de Restituição sem falar de Perda. Não há Restituição senão não houver Perda! 

Na Bíblia, em várias referências, o povo de Israel tinha uma lei para restituição de tudo o que tinha sido usurpado ou 

roubado, ou perdido: 

Êxodo 22:9 “Sempre que alguém se apossar de boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro bem perdido, mas 
alguém disser: 'Isto me pertence', as duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes. Aquele a quem os juízes 
declararem culpado restituirá o dobro ao seu próximo” 
Êxodo 22:7 “Se alguém entregar ao seu próximo prata ou bens para serem guardados e estes forem roubados da 
casa deste, o ladrão, se for encontrado, terá que restituí-los em dobro”.  
Zacarias 9:12 Voltai à fortaleza, ó presos de esperança; também, hoje, vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. 

 Jó 42-10e 11 - Jó foi restituído em dobro de tudo que o Senhor havia permitido que perdesse. 

E muitas outras mais, que mostra que com Deus é diferente. Nós mesmos antes de ministrar as crianças temos sido 
ministrados e temos testemunhos daquilo que Deus já fez e vai fazer nas nossas vidas, com o objetivo de nos suprir. 
E nós sabemos que tem coisas que e até pessoas que perdemos nunca vão retornar como antes. Mas a restituição 
de Deus vem de outro jeito, de outra maneira, de outro formato; do jeito dEle de uma maneira tão maravilhosos que 
vai nos suprir muito mais e muito melhor! 
 
Talvez, tenhamos crianças que nunca tiveram experiências com perdas, e falar só de RESTITUIÇÃO, não será de 
fácil assimilação. Talvez tenhamos crianças que já perderam alguém (a avó, alguém muito querido; ou o pai perdeu o 
emprego e estão passando por dificuldades, ou perderam o cachorrinho) ...mas vamos falar do DEUS DA 
RESTITUIÇÃO. Elas conhecerão este atributo de Deus e saberão que Deus ainda é mais do que elas conhecem. 
Nessas aulas não vamos focar a perda, mas vamos focar em DEUS que tem poder para trazer de volta além do que 
pedimos ou pensamos! 
 

Nossas aulas: 

 

 

 

 

 Equipe Pedagógica. 

 

Aula Tema Da Aula História Bíblica Referência 
Dia 02 Eu ganhei de volta um bebê! Restituição de Noemi Rute 4:13-22 

Dia 09 Eu ganhei de volta duas vezes mais! Restituição de Jó Jó 42:10-17 

Dia 16 ESQUENTA MARCHA RESGATADOR!  

Dia 23 Eu ganhei de volta 7vezes mais  Restituição das terras da sunamita II Reis 8:1-6 

Dia 30  De volta meu filho, meu futuro Restituição do filho da viúva de Naim Lucas 7:11-17 
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Aula 1: Restituição de Noemi 

 
Nesta aula, vamos ministrar sobre Noemi, que em pouco tempo perdeu seus dois filhos e marido e depois 
recebe em seus braços, como filho, seu netinho Obede. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

“Todas as desgraças e perdas de Noemi são resumidas em três versículos- perdeu toda a sua família e 

ficou apenas com duas noras...” 

Vamos pontuar a situação de Noemi: 

1. Saiu com seu marido e filhos de sua terra. Moraram em Moabe 10 anos 

2. Seu marido morreu. Na sequência morrem também seus dois filhos 

3. Quantos anos será que ela tinha? 

4. Amarga pelas perdas. Sem esperança alguma. Não havia futuro! 

5. Seu sonho de família se perdeu.  

6. Atribuía ao Senhor a sua situação. 

Em Rute, ela enxerga uma possibilidade de família, Mas para ela, não! 

E quando menos espera está com um bebê nos braços para criá-lo como filho. Sua alegria e esperança 

são restituídas. 

Leia Bíblia Apostólica página 343 – anotações Rute 4:14-17) 

 

LEIA E MEDITE: 

 
Rute 1:1-5; 4:13-22 
 

OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança, a saber, dos fatos que levaram Noemi ficar triste, amarga e sem esperança 

 Levar e ensinar a criança a perder. E saber que quando se perde Deus ensina também. 

 Levar a criança, a saber, que Deus pode fazer muito mais.  
Lembrem-se: Não vamos contar a história de Noemi e Rute, de novo. Vamos focar na restituição 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

  
Como dissemos na introdução, temos que ficar atentos aos dois tipos de crianças: as que já perderam e 
as que nunca perderam. Vamos tocar numa parte muito delicada para crianças: a PERDA.  
Não estamos só falando de perda de pessoas (separação dos pais), ou animaizinhos de estimação, mas 
perda também de coisas, objetos e até mesmo um jogo. 
Tem crianças que não sabem perder. Não sabem por que são crianças e ainda não aprenderam. Precisam 
ser ensinadas. 
A realidade deve ser encarada, mas o sentimento deve ser muito considerado e ser tratado como 
verdadeiro, porque é verdadeiro. 
Nós formadores, e obviamente os pais, precisamos de muito discernimento e ajudá-las a lidar com este 
sentimento genuíno de perda, que gera frustração, tristeza, desamparo. Se para nós, adultos, é difícil, 
imagine para os pequenos! 
Apresentando Deus, como aquele que olha para ela e sabe o que está acontecendo, e sabe como ela está 
se sentindo e já está preparando algo muito melhor, fará com que ela tenha muita confiança e fé, 
entendendo que Ele pode fazer muito mais e trazer de volta; restituir da Sua maneira. 
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Vamos lá com as carinhas? Carinhas alegres e tristes e acrescentar as gotas de lágrimas ou ainda 
fantoches de dedos, Neste caso faça a família de Noemi. 3 homens e três mulheres. 
Acrescente os fantoches quando ela forma sua família e depois conforme vai contando vai tirando. (para 
os menores) E por último mostre o bebê.  
Você pode desenhar na lousa, apagando as perdas e desenhando o bebê, ou trazer pronto, em cartazes. 
Use também bexigas numeradas e estoure conforme fala das perdas. 
 
***Em todas as aulas desta campanha antes de ministrar vamos levar um jogo***. (Pode ser dominó, 
ou joguinhos de tabuleiro para os maiores. Leve joguinhos adequados para as idades) 

 

MINISTRANDO: 

Ninguém gosta de perder, não é mesmo? Perder não é bom! Não faz bem pra ninguém 
Dá muita vontade de chorar, gritar e até sair correndo; fugir e não voltar...Me fale de algo que você já 
perdeu! 
Todo mundo perde. Por que será que isto acontece? E às vezes acontece sempre! 
 
Se for uma coisa que acontece para todo mundo é porque precisamos aprender a perder, não é mesmo? 
Tem muitas pessoas que não sabem perder. Muitas crianças que não sabem perder e precisam aprender. 
O que será que precisamos aprender quando perdemos? 
 
Hoje vamos falar aqui de uma mulher que está muito triste... 
ela perdeu muito! 
 
(Mostre 3 bexigas comuns cheias escreva os números 1, 2, e 3 e estoure enquanto fala) 
 
Quantas vezes em seguida ela perdeu? Fale comigo. Perdeu uma vez!  (o marido) Perdeu duas vezes! 
(filho).Perdeu três vezes! (outro filho) 
 Que coisa! Uma, duas, três vezes!! 
 
Vocês já sabem de quem estou falando, não é? Isto mesmo. Noemi. Que tristeza! Ela não tinha mais 
esperança nem sonho de ter uma família. Ela ficou sozinha! 
 
Tem como ter de volta as mesmas bexigas? Não tem. Estourou! Acabou! Tem crianças menores que 
choram muito quando seus balões ou bexigas estouram. 

 
Como ter essas bexigas e volta? 
As mesmas não tem jeito! Só com outras novas no lugar?                                                                                        
(Mostre outras novas mais bonitas dessas com brilho! Ou as de coração que 
será também a lembrancinha desta aula com o cartãozinho do versículo) 
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Isto é Restituição. 
Receber de volta o que perdeu, mas de uma maneira melhor e melhorada. 
Como Noemi poderia ter seu marido e seus filhos de volta? Não tinha como! Impossível! Eles tinham 
morrido!Noemi achou que nunca mais teria filhos ou família!! 
 
Deus deu pra ela um bebê. Não era seu filho, mas era seu netinho. Ela segurou nos braços e eu acho que 
ela se lembrou de como segurava seus filhos quando eram bebezinhos. 
E o coração dela se encheu de uma grande alegria. 
Ela já não era mais uma mulher triste e amargurada. Sabe o que é amargurada? É uma pessoa amarga 
sem pensar em coisas boas. Só pensar em tristeza. 
Agora não! Agora sua vida era colorida!! Tudo era alegria que ela até se esqueceu de como era triste. 
Nunca mais seria triste, Deus tirou sua vida daquela tristeza e lhe deu de volta uma família. 
 
E hoje Ele me falou para trazer um recado para as crianças: 
ELE é poderoso para trazer de volta tudo aquilo que que você perdeu. Talvez foi só um jogo! Talvez foi o 
emprego do pai ou da mãe... Talvez, foi o que?  
Vamos fechar nossos olhos. Vamos pensar no que Deus pode dar e volta de maneira muito muito 
melhorada. 
(para os maiores que podem escrever, dê um papel e lápis e eles pode escrever – depois recolha os 
papeis e ore com eles ) 
 

ORAÇÃO: 

 
Senhor, Deus em nome de Jesus, nós acreditamos que o Senhor pode fazer muito mais do que nós 
estamos orando, pedindo ou pensando. O SENHOR é o DEUS da restituição. 
Agora olhe para vida de cada criança e traz de volta o que foi perdido.  
Ensina também a perder, porque sabemos que todas as vezes que perdemos o Senhor está perto para 
também trazer de volta de uma maneira bem melhor, em nome de Jesus, escuta nossa oração e nos 
responde Senhor. AMÉM!! 
(Ore. Imponha as mãos sobre as crianças e profetize esta verdade) 
 

VERSÍCULO: 

 Efésios 3: 20 (adaptado para o Kids)  

A glória seja dada a Deus, ...que pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos! 

 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

1) Quantas vezes Noemi perdeu? 
2) Como ela ficou depois da perda? 
3) Por que acontecem as perdas? 
4) O que é RESTITUIÇÃO? 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
2Coríntios 9:7  

Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois 
Deus ama quem dá com alegria. 

Hoje vamos entregar nossas ofertas. 

Não podemos ter medo de ficar sem!  
Às vezes a gente pensa assim: Ah... Mas é o único dinheiro que eu tenho. Se eu entregar como oferta vou 
ficar sem e vai demorar para eu ganhar outro.  
Outras vezes podemos pensar: Ihhh, como vai ser? Estou ajuntando para comprar uma coisa.  
E pensamos: É o meu dinheiro. E seguramos, não entregamos ... 

https://my.bible.com/pt/bible/211/2CO.9.NTLH
https://my.bible.com/pt/bible/211/2CO.9.7.NTLH
https://my.bible.com/pt/bible/211/2CO.9.7.NTLH
https://my.bible.com/pt/bible/211/2CO.9.7.NTLH
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Quando nós colocamos nas mãos de Deus Ele também sabe do que nós precisamos ou desejamos. 
Precisamos primeiro; sempre; todas as vezes entregar primeiro nossas ofertas e Deus promete na sua 
palavra que as coisas que precisamos Ele vai nos dar. 
É também restituição. Teremos de volta bem melhor.Precisamos acreditar nisso, de verdade. E entregar 
com alegria, não com tristeza. 
Deus ama quem dá com alegria! 
 

ATIVIDADE  

 
***Em todas as aulas desta campanha antes de ministrar vamos levar um jogo***. (Pode ser dominó, 
ou joguinhos de tabuleiro para os maiores. Leve joguinhos adequados para as idades) 
 
Vamos jogar o JOGO DA VELHA? Faça vários joguinhos e as crianças podem brincar e marcar na lousa 
os pontos. Pode ser por equipe. Pode ser de dois em dois. Esta é só uma ideia. Até o final da Campanha 
cada criança pode ter o seu jogo e levar para casa. 

 

 
 
 

LEMBRANCINHA 

 
Uma bexiga de coração na haste com versículo ou balão metalizado se puder. 
Pode ser da pequena, que demora para estourar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONFIRA O ANEXO DO CRACHÁ PARA A MARCHA, NENHUMA CRIANÇA PODE FICAR SEM IDENTIFICAÇÃO 

 


