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AULA 04 – BOAZ  

Chegamos ao final dessa campanha! Hoje vamos falar do resgate que Rute viveu. Deus tem um 

plano de resgate para nós. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Olá professor, nada do que acontece na vida, de quem se entrega ao Senhor, acontece por 
acaso. Ele te escolheu e tem um plano de resgate para voce e sua família. Ele tem o controle de 
tudo em suas mãos, Ele nos guia por seu caminho, quando Nele confiamos. Rute viveu o cuidado 
de Deus, Ele  tinha reservado privilégios gigantescos e que durariam para sempre, por causa de 
sua escolha sábia de seguir ao Senhor.  
 
Sua escolha é fazer a vontade de Deus? Cumprindo o seu chamado? Sabendo que o seu 
chamado deve ser maior que sua própria vida? 
 
Deus é o provedor daquele que coloca sua confiança Nele, se posicione como Rute para viver o 
seu resgate. 
Vamos lá! Boa aula. 
 

LEIA E MEDITE: 

Rute 4. 
 

OBJETIVOS: 

 
 Entender que Jesus é o nosso resgatador. 

 
SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

Rute era estrangeira, não fazia parte do grupo social de Boaz. Mas ela não foi julgada por isso, 
pelo contrario nada disso impediu dela viver o resgate. 
Muitas crianças podem se achar diferentes, menos favorecida, não estar na roda de amigos com 
alto poder aquisitivo, mas o resgatador não olha para isso, Ele vê a simplicidade do coração. Que 
as crianças possam sentir o amor de Jesus por elas através das nossas vidas. 
 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

Use a mesma sugestão da primeira aula para fazer o encerramento. 

 
Algumas sugestões para ilustrar o papel do resgatador. 
 

1. Faça um carro de bombeiro, simule que está chegando para socorrer uma pessoa que caiu 
em um buraco. Provavelmente as crianças citarão outras ações dos bombeiros. Aproveite 
que essa profissão é bastante conhecida e admirada pelas crianças e use os exemplos 
que elas apresentarão.  

2. Fale das características de um RESGATADOR. È uma pessoa que se entrega para salvar 
a outra. 

3. Se você conseguir realmente um bombeiro fardado para entrar na sala e falar do seu 
trabalho para as crianças, pode ter certeza será uma das aulas mais marcantes na vida 
dessas crianças, 
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Vamos lá! 
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MINISTRANDO: 

Relembramos o papel do resgatador, muito bem!  
O resgatador também ultrapassa as barreiras do preconceito. Boaz o resgatador não se 
preocupou que Rute era uma estrangeira, assim como Jesus veio para salvar todos e não 
escolheu só o alto ou o baixo, o magro ou o gordo, moreno ou loiro, Ele veio para resgatar todos 
que o aceitarem como salvador. 
Boaz não julgou e nem teve preconceito com Rute, Jesus não julga a nossa aparência. 
A bondade de Boaz para com Rute alcançou o andar superior da generosidade. Jesus por seu 
amor e bondade, se entregou para nos resgatar, ele não se importou com os nossos erros e 
pecados, ele simplesmente nos resgatou. 
Boaz resgatou a Rute, Isto é, ele pagou um preço por ela. Da mesma forma Jesus pagou um 
preço muito doloroso por você e por mim: morrendo na cruz e derramando seu sangue por nós. 
 
Quando Rute decidiu servir o Deus de Noemi ela fez a melhor escolha de sua vida, ela queria 
realmente pertencer ao povo de Deus. Deixou a sua terra e os deuses falsos para servir o Único e 
Verdadeiro Deus. 
Nós também precisamos fazer uma escolha, a melhor escolha da nossa vida: Para ficarmos perto 
de Deus precisamos receber Jesus como nosso salvador e resgatador. O Senhor Jesus abriu um 
caminho para você pertencer à família de Deus.  
 
Vamos orar! 
 

ORAÇÃO: 

Senhor te agradeço pelo seu sangue derramado na cruz. Obrigado por me salvar, por me 
resgatar. Amem.  

 
VERSÍCULO: 

 
Jesus veio para dar a vida em resgate de muitos.  Mateus 20.28 adaptado 

 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

1. Quem é o nosso resgator? 

2. O que Rute tinha de especial para ser resgatada? 

3. Quem Jesus escolheu para ser resgatado? 

4. Qual o papel do resgatador? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus 
ama quem dá com alegria. 2corintios 9.7 

Vamos entregar nossa oferta de agradecimento por Jesus ter nos resgatado. 

ATIVIDADE  

 
Vamos encerrar essa campanha com um tempo de oração. Coloque as crianças de joelhos, ore e 
profetize sobre a vida delas que irão viver o resgate do Senhor em tudo na sua família. Deixe que 
as crianças tenham uns 5 minutos de gratidão e oração. O Espírito Santo vai se manifestar, 
teremos experiências para testemunhar. Ore , jejue e se consagre por esse momento. 
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Louve junto com as crianças – Jesus o Plano Perfeito – Renascer Praise. 
 

 
 
 

LEMBRANCINHA 
 
Faixa para colocar na testa! 

                 
                       

Boa aula!  


