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AULA 2  

UM LINDO CASAMENTO: RUTE, BOAZ E OBEDE 

 
A palavra de Deus nos mostra de forma clara que a família é um plano divino e não podemos 

deixar satanás roubar este plano de vida das famílias, é preciso conduzir, à luz da Palavra, cada 

criança a enxergar como a família que eles pertencem foi separada por Deus, que com Ele 

podemos vencer todos os desafios que aparecerem e que possamos ser instrumento divino na 

vida de cada um para levar paz, amor, aceitação e libertação a cada lar que Deus nos permitir 

chegar. 

Vamos lá!  Ore e coloque esta Campanha diante do altar de Deus! 

Que o Senhor abençoe a todos!  

Ótima aula! 

PARA VOCÊ PROFESSOR: 

 
Aprendemos que nossa família foi uma história escrita por este Deus, entendemos a importância 
da família em nossas vidas e que mesmo com todos os defeitos são aqueles que devemos honrar 
e nos unir eternamente. Para isso precisamos ter este encontro com Deus e aceitar a vontade 
Dele para nós, entender que temos um envio apostólico que nos fará dar certo em tudo que 
fizermos segundo a vontade Dele. Rute foi escolhida por Deus para fazer parte da genealogia de 
Jesus aqui na Terra. Ela casou-se com Boaz e gerou Obede, seguindo assim a vontade de Deus. 
  
LEIA E MEDITE: 

 
Rute 4 / Salmos 127. 3 
 
OBJETIVOS: 

● Levar a criança a entender que Deus sonhou com sua família, e ela é muito especial para 
Deus.  

● Compreender que Deus tem um plano especial para sua família.  

SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

● Um véu de noiva  
● Um chapéu  
● Duas alianças 
● Um boneco bebê 
● Um tapete vermelho no centro da sala (pode ser feito com TNT) 
● Música entrada da noiva 



JUNHO  

FAMÍLIA APOSTÓLICA 
             2020 Ano Aceitável de Senhor 

 APOSTÓLICO DE ISAÍAS  

 
 

 

MINISTRANDO: 

 Olá crianças! Olhem como nossa sala está linda, toda arrumada e com um tapete vermelho 
no centro. Por que será que temos tudo isso preparado? Deixe as crianças responderem até 
chegarem ao ponto CASAMENTO.  

 Um casamento!? Quem será que vai casar? Quem aqui já foi em um casamento? É muito 
lindo um casamento, tem música especial (coloque a música de entrada da noiva), tem flores, 
oração e em alguns até uma super festa não é mesmo? 

 Hoje vou contar a vocês uma história, de uma jovem linda, linda! Essa jovem chama-se 
RUTE, Rute era uma mulher muito boazinha, carinhosa e muito feliz. Um dia aconteceu algo 
muito ruim e ela ficou sozinha, sem marido, só com a sogra dela Noemi. Ela chorou muito, pois 
como poderia ficar sozinha a vida toda? Então ela e Noemi mudaram de casa, foram morar em 
outra cidade. Nesta cidade encontrou um homem lindo, muito lindo mesmo! E muito rico, 
bonzinho e feliz.  

 Boaz se encontrou com Rute e seu coração saltou de alegria! Sabe o que ele fez? Ele 
pediu Rute em casamento! Ela ficou apaixonada por Boaz, e se casaram! Foi um casamento 
muito lindo! Boaz fez uma aliança com Rute, cantaram, dançaram e tiveram um lindo bebê. Sabe 
o nome desse bebê? Obede! Obede era um bebê muito abençoado por Deus, pois tinha uma 
família muito amorosa e uma vovó que o amava muito!  

 Sua família é muito especial para Deus, e Ele quer que tenham AMOR uns pelos outros. 
Falar eu te amo todos os dias para a mamãe e para o papai é muito importante! Orar e ouvir a 
palavra de Deus também! Deus sonhou com sua família! 

ORAÇÃO: 

Deus, muito obrigada pela minha família, eu te agradeço pelo meu papai, pela minha mamãe e 
irmãos. Obrigado por ser fruto do sonho de Deus. Em nome de Jesus Amém!!! 

LOUVOR: 

Jesus Ama Todos - 3 palavrinhas  

VERSÍCULO: 
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“Os filhos são um presente do Senhor; eles são uma verdadeira bênção.” (Salmos 127:3) 

ATIVIDADE  

Vamos carimbar a mão com tinta e com ajuda desenhar a família. 

 

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 

Hoje aprendemos que nossa família é fruto do sonho de Deus, e que precisamos agradecer todos 
os dias por termos uma família tão especial! 

Em casa com seus filhos, façam um devocional kids, todos os dias vocês deverão ler um 
versículo da bíblia, orar juntos e realizar o desafio kids da semana!  

Esta semana o desafio é: Brincar de passa anel, jogar bola e esconde esconde. Tire fotos, poste 
e marque o @kidschurchrenascer com o versículo: “Os filhos são um presente do Senhor; eles 

são uma verdadeira bênção.” (Salmos 127:3) 

LEMBRANCINHA: 

Buque de flores da “noiva” 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/127/3+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/127/3+
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