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Aliança apostólica
Aula 3 – Noemi e Rute
Aliança com a Família
Hoje vamos falar da aliança de Rute e Noemi, aliança com a família, aliança que
nos trás a restituição.
Vamos la!
Para você professor (a)
Deus chamou-nos para sermos fiéis. Fomos chamados para fazermos aliança com
Deus no tempo da nossa dificuldade. A nossa vida espiritual necessita ser dirigida
e apoiada por pessoas que Deus escolhe para nos discipularem. Isto implica da
nossa parte entendermos qual a visão e o plano de Deus para as nossas vidas e
também a nossa fidelidade a essa visão. Precisamos desistir muitas vezes do
nosso próprio sonho para darmos lugar ao sonho e á visão de Deus.
Rute fez uma aliança que parecia nada ter a lhe acrescentar, porém, em meio às
dificuldades precisamos ter discernimento para viver os sonhos de Deus e não
sermos roubados. Deus tem o melhor reservado para nós, não quebre sua aliança,
com a família de sangue, com a família da igreja, Deus tem um novo tempo de
restituição e prosperidade.
Amém?!

Base Bíblica
Rute.
Objetivo
 Que a criança entenda a importância de ter uma aliança com a família, seja ela
de sangue ou não.
Situação da Criança
Crianças com dificuldade de se relacionar. Não sabem o valor de uma aliança. Foram
roubadas em seus passados, muitas rejeitadas.
Que nessa aula a criança entenda que deve obedecer mesmo sem entender.
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Sugestão para o desenvolvimento da Aula
1. Leve para a sala algumas imagens de coisas que as crianças podem fazer juntos
com a família. Ex. O que podem fazer com a mãe, ajudar fazer um bolo. Com o
pai, assistir um programa de TV. Com o irmão, uma brincadeira ou um jogo...
2. Contar a historia com dedoches.

Contando a História
Ola crianças! Como é bom estarmos em aliança não é mesmo? Alguém tem algum
testemunho dessa semana que tivemos em aliança? Quem não tem se prepare que
logo terá.
Hoje vamos falar que a aliança deve existir também em meio a dificuldades, essa
semana faremos aliança com a nossa família. Vamos ver a historia de Rute e Noemi.
Rute era casada com o filho de Noemi, em certo tempo, as duas ficaram viúvas e
pobres . Elas estavam unidas apenas por um passado que já não fazia mais sentido, já
que Rute era nora de Noemi e seus maridos haviam falecido, podiam separar-se ali
para sempre.Foi então que Rute fez a aliança que definiu o destino de muitas
gerações. Reconhecendo que Noemi, embora em profunda miséria, tinha direito às
bênçãos do Senhor, Deus de Israel.
Rute fez uma declaração para a sogra dizendo: aonde quer que você vá eu também
irei, onde você ficar eu também vou ficar, o seu povo será o meu povo e o seu Deus o
meu Deus e aonde você morrer eu também irei.
Naquele momento, Noemi não tinha nada o que dar, pois vivia na pobreza de sua
viuvez, mas levou Rute com ela. Depois de muito trabalho Noemi a orientou, até que
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ela conheceu Boaz, homem rico e temente a Deus, casou-se e lhe deu uma
descendência bendita.
Assim, na pobreza de Noemi, Rute prosperou e na prosperidade de Rute, Noemi foi
honrada.
A aliança entre elas nunca se quebrou e se tornou uma das mais lindas histórias da
Bíblia.
Você vai fazer uma aliança com sua família, não importa se será com a mamãe, com o
papai, tio, tia, primos, avós e mesmo em momentos difíceis ela não se quebrará, esteja
junto deles em oração, o Senhor dera um tempo novo de restituição e prosperidade.
Vamos orar!
Professor(a) oriente as crianças a fazer aliança com a família. Explique para
os pais também.
Oração
Senhor Jesus, me ajuda a não quebrar a aliança com a minha família, que mesmo nos
momentos difíceis nós possamos estar firmes na aliança que temos contigo. Que juntos
possamos viver a restituição e prosperidade em nome de Jesus, amem!
Versículo
“Entrega o teu caminho ao Senhor, confia neEle, e o mais Ele fará.”. Salmos 37:5

Verificação do Ensino






O Rute e Noemi eram?
O que Rute disse a Noemi quando decidiu não ir embora?
O que a aliança trouxe para elas?
Com quem Rute se casou?
Porque devemos fazer aliança com a família?

Oferta
Rute 1. 16
Rute fez uma aliança por amor e sem esperar nada em troca, pois Noemi estava na
pobreza. Sabe o que acontece quando você se entrega por amor, sem esperar nada
em volta?
A oferta clama no altar do Senhor;
Dá sentido para sua vida;
Esta oferta te dá aquilo que você nunca pediu e nem nunca sonhou.
Eu profetizo que o Senhor vai te dar aquilo que você nunca pediu, em nome de Jesus.
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Atividade

Fantoche com palitos!
Lembrancinha
Porta retrato para colocar a foto da família no cantinho da oração.

Boa aula!

