
 

Janeiro  
 “O ano mais apostólico de nossas vidas” 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

Chegou o ano mais apostólico de nossas vidas! 

Ano de aliança, ano do resgatador, ano da abundância, ano da restituição, ano de dupla honra. 

Nessa aula de introdução falaremos de forma geral sobre a historia de Rute. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

  

Rute foi uma mulher a quem Deus desejou honrar, esse ano Deus deseja te honrar. O amor de Rute, a 

obediência a submissão, aliança, fidelidade, dedicação a fizeram viver a dupla honra. 

Rute estava trabalhando quando foi vista por seu resgatador. Você está trabalhando, está servindo a Deus 

no Ministério Kids, o Senhor virá te resgatar para viver um novo tempo, tempo de honra em nome de 

Jesus. 

 
 

Nossas aulas: 
 
 

Aula Tema Da Aula História Bíblica Referência 
 

Dia 06 Ano Apostólico de Rute 
 

Historia de Rute 
 

       Rute 

Dia 13 Aliança familiar Rute e Noemi Rute 1 

Dia 20 Aliança traz provisão  Rute colhendo trigo Rute 2 
 

Dia 27 Aliança traz abundancia  Rute e Boaz       Rute 3  
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LEIA E MEDITE: 

 
Livro de Rute 

 

OBJETIVOS: 

 

 Que a criança entenda que a cada ano temos uma palavra profética para vivermos. 

 
SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Crianças sobrecarregadas com as situações e reclamações dos problemas da família. Que através dessa 
aula elas possam se identificar e perceber que vale a pena estar em aliança com o povo de Deus. Estar na 
igreja, e não desistir, pois haverá bom futuro.  

 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Prepare recursos visuais para ilustrar a historia; 
Uma maquete ou faça um teatro com os professores. 

 

  
 

 
 
 
 
MINISTRANDO: 
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Olá crianças, quem quer ficar perto de uma pessoa, amarga, triste, que só reclama? È muito ruim né. E se 
essa pessoa for alguém da família? Haa acho que mesmo assim não dá para querer ficar perto ne? Na 
historia de hoje temos uma personagem assim, vamos ver o que aconteceu?!! 
 
 Houve em Belém de Judá um período de fome. Por isso um homem chamado Elimeleque saiu dessa terra 
junto com sua mulher e seus dois filhos e foram para os campos de Moabe. O nome de sua mulher era 
Noemi, seus filhos Malom e Quiliom. 
Elimeleque, marido de Noemi morreu e ela e ficou com os seus dois filhos, e eles casaram com mulheres 
moabitas; uma chamavesse Orfa, e a outra Rute; e ficaram ali quase dez anos. 
Malom e Quiliom,também morreram e Noemi  ficou desamparada com suas noras Orfa e Rute. 
Então Noemi resolveu voltar para sua terra, no caminho disse para suas noras voltarem para a casa de 
seus pais. Elas não quiseram voltar e choraram em alta voz.  E disseram-lhe: voltaremos contigo ao teu 
povo. 
Porém Noemi insistiu disse: Voltem minhas filhas. Por que querem ir comigo? Eu não tenho mais filhos 
para casar com vocês. Vamos voltem. Estou muito triste o Senhor me faz passar por isso. 
Então elas novamente choraram e Orfa beijou a sua sogra, e voltou para seu povo, porém Rute se apegou 
a ela. E Noemi disse: Sua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses; volte você também. 
E Rute respondeu: Não me peças para que te abandone, e deixe de seguir-te; porque aonde quer que tu 
fores irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu; o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu 
Deus; que somente a  morte me separe de você.  
Noemi viu que Rute estava decidida a ir com ela. E Assim elas foram, até que chegaram a Belém; e 
quando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: Não é esta Noemi? 
Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi; chamai-me Mara; porque grande amargura me tem dado o 
Todo-Poderoso. 
Rute foi trabalhar pegando espigas para se alimentar e alimentar a sogra. 
O dono do campo onde Rute pegava as espigas era um homem muito bondoso e rico, era parente de 
Elimeleque o marido de Noemi, Boaz era seu nome. 
Boaz viu Rute em seus campos e perguntou para o seu empregado, quem é essa moça? Ele respondeu é 
a moabita que voltou com sua sogra Noemi. 
Boaz deu ordem para que deixassem cair muitas espigas para que Rute pudesse colher. Boaz chamou 
Rute conversaram e ela comeu e bebeu. 
Rute chegou a casa com bastante trigo que colheu e contou para sua sogra o que tinha acontecido. 
Noemi contou que Boaz era um parente. E disse: continue trabalhando nas terras dele. 
Boaz observou que Rute era uma moça bondosa, trabalhadora, que não abandonou sua sogra, que 
manteve a aliança, continuou servindo a Deus, foi fiel ao povo de Deus, vendo tantas qualidades na moça 
Boaz quis casar-se com ela.  
Que grande felicidade, agora Rute foi resgatada e viveu dias de muita alegria com sua família. 

 

Boaz resgatou a Rute, e ele pagou um preço por ela. Jesus é o nosso resgatador Ele pagou um 
preço muito alto por voce e por mim: morrendo na cruz e derramando seu sangue por nos.  

 
“assim como o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida 

em resgate de muitos”. Mateus 20.28 

 
Vamos orar? 
 
ORAÇÃO: 

 
Oração do ano apostólico de Rute 
 
 Neste ano apostólico de Rute, ano de aliança, ano do resgatador, ano da abundância,  ano da restituição, 
declaro que, como Rute, deixarei de viver migalhas para ser restituído de tudo que perdi. Em Jesus Cristo 
encontrei o meu resgatador ! 
 
 Viverei o melhor ano da minha vida! Todas as incertezas, toda solidão, toda vergonha do meu passado 
serão transformadas em abundância e honra ! 



 

Janeiro  
 “O ano mais apostólico de nossas vidas” 

 
 
 Declaro que o inimigo não poderá nos tocar e roubar porque estamos debaixo da aliança de Israel. Verei 
minha casa e minha família supridas e abençoadas com a realização de todos nossos sonhos . 
 
 O Senhor me dá um lugar de honra na terra. No lugar em que eu era humilhado, serei honrado, serei 
cabeça ! 
 
 Ano de Rute, ano de aliança, ano da abundância, ano da restituição, ano de dupla honra! Em nome de 
Jesus, amem ! 

 
VERSÍCULO: 

 
“O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus”. Rute 1:16 
 

 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

 

1.  Noemi tinha quantos filhos? 

2. O que aconteceu com o marido e filhos de Noemi? 

3. Qual o nome de suas noras? 

4. Quem decidiu ficar com Noemi? 

5. O que Rute disse para Noemi? 

6. Quem resgatou Rute? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

A oferta de Rute, que gerou resgate e restituição,ela se entregou a vontade de Deus. Rute se entregou 
como uma oferta entregou a própria vida para cuidar de Noemi. Ela se entregou como uma oferta viva 
para o plano maior de Deus. 

Viveu o resgate, viveu em abundancia, viveu a dupla honra. Voce e sua família também viverão o melhor 
de Deus. 

ATIVIDADE  

 
1. Caixa surpresa! 

Dentro coloque varias perguntas e desafios. Divida a turma em duplas, trios ou grupos. A cada acerto eles 
ganham um” trigo”. O grupo que tiver mais trigo será o vencedor.  
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2. Esconda pela sala os trigos ao soltar uma musica as crianças devem brincar de colher quando 

parar a musica quem tiver com o cesto mais cheio é o vencedor. (faça uma cestinha para cada 
criança). 
 

Com copo descartável 

             
 

3.  Pinte Rute e Noemi e depois cole em palito para fazer fantoche. 

 
LEMBRANCINHA: 

 

 
 
Boa aula! 


