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Aliança apostólica 

Aula 3 – Noemi e Rute 

Aliança com a Família 

 
INTRODUÇÃO 

Hoje vamos falar da aliança de Rute e Noemi, aliança com a família, aliança que nos trás a 

restituição. 

Vamos la! 

 

 PARA O PROFESSOR 

 

Noemi foi sogra de Rute e Orfa, essas as quais foram casadas com seus filhos Malom e Quiliom, 

esses faleceram e fez com que Rute e Orfa ficassem as sortes da viuvez... Sendo assim, Noemi 

decidira que por este fato, não haveria a necessidade de que suas noras continuassem a conviver 

ela (sogra). Rute e Orfa choraram muitíssimo, pois tinham sentimentos pela sogra Noemi, em razão 

do período de convivência enquanto casadas com os filhos dela... - Sem que pensasse duas vezes 

Orfa entendeu o desfeche dando assim um beijo no rosto de Noemi e partiu... 

Rute entendeu que naquele momento sua sogra precisaria de ajuda, pois já não era mais jovem, 

Noemi por sua vez insistiu para que Rute partisse bem como Orfa, porém Rute muito sábia 

conhecia o princípio da honra, assim ficou com ela e disse: - “Não insista comigo que te deixe e 

não mais a acompanhe. Aonde fores irei, aonde ficares ficarei! O teu povo será o meu povo, 

o teu Deus será o meu Deus.. Onde morreres ali morrerei, e ali serei sepultada. Que o 

Senhor me castigue com todo o seu rigor, se outra coisa  que não a morte me separe de ti”. 

Assim como Rute temos que manter a nossa aliança estabelecida com a nossa família... Devemos 

ensina-los a importância do princípio da honra para que as crianças possam criar uma verdadeira 

aliança e entender o significado. Para que isso ocorra é necessário que o bebê esteja sempre perto 

de um adulto, ou seja, pais, tios, avós, etc... assim dar atenção/ “ouvidos” aos adultos e entender 

que todas as atitudes ou correções para com eles é para o seu próprio bem ou segurança, por 

causa do amor que surge por conta da aliança... 

Livro de Rute: 1;3,4,5,14 e 16 

 BASE BIBLICA 

Livro de Rute: 1;3,4,5,14 e 16 

Estudo Bíblia Apostólica pag. 585 
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 OBJETIVO 

 

Ensinar o bebê a importância do relacionamento com a família, a aliança, assim como nos relacionamos 

com Deus. 

VERSICULO 

“Entrega o teu caminho ao Senhor, confia neEle, e o mais Ele fará.”. Salmos 37:5 
                                                                  

 SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 

1. Faça os personagens da história na colher, para interagir durante o desenvolvimento. 
2. Ou dedoches. 

     ou  

Avental modelo de coração. 
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 DESENVOLVENDO A HISTÓRIA  

 

Olá galerinha, vocês estão bem?  

Hoje vamos aprender sobre aliança com a família, como estar sempre obedecendo e respeitando as 

pessoas da nossa família, temos que obedecer e respeitar as pessoas adultas, estar sempre por perto deles  

pois sempre terão cuidados para que nada de mal nos aconteça, sabe porque? Porque a nossa família nos 

ama muito e quem ama sempre cuida daqueles que são importantes, e nós somos importantes sabiam? 

Vista o avental modelo de coração para eles relacionarem ao amor,tire de dentro do coração 

algumas imagens de famílias e vá contando a historia com os fantoches. 

Deus como pai sempre está pertinho de seus filhos que somos nós...e os filhos sempre devem fazer como 

os pais/ família, estar sempre juntinhos! 

Na bíblia tem uma historia de uma mulher chamada Noemi tinha dois filhos que se casaram, suas mulheres 

eram Rute e Órfã. Certo dia Noemi perdeu seus filhos e marido. Orfa deu um beijo nela e foi embora, mas 

Noemi seguiu juntinho dela.  Deus ficou muito feliz, elas tinham uma aliança, ter aliança é estar sempre por 

perto ou ajudando, sorrindo, chorando, feliz ou triste... 

Nós devemos ser como Noemi e Rute, estarem sempre pertinho de nossa família, de nossos pais, avós, tios 

em todos os momentos, pois eles sempre terão muito amor e cuidado por nós não importa onde eles 

estiverem se estão em casa com a gente, se estão no trabalho, se estamos com nossos avós ou tios porque 

nossos pais precisaram ir para algum outro lugar longe de nós, ou seja, o nosso amor é respeito nunca vai 

mudar, não é mesmo? 

Você vai orar todos os dias com a mamãe e com o papai. 

 

Atividade: cada criança deve desenhar sua família. 

 

  

 
Decore junto com os bebes uma Moldura de papelão para as famílias tirarem fotos no final 
do culto. 
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 LEMBRANCINHA 

 

Porta retrato para colocar a foto da família no cantinho da oração. 

De E.V.A ou papel cartão e coloque a atividade (desenho da família). 

 

                 

 

Divirta-se e Boa aula! 


