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AULA 3 – ALIANÇA TRAZ PROVISÃO 
 

Nessa aula vamos falar de Rute quando estava colhendo trigo e Deus trouxe provisão. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

  

Olá professor (a) ao longo do percurso de nossas vidas passamos por dificuldades, algumas pessoas 

enfrentam dificuldades e passam por alguma necessidade. Existem necessidades de afeto, de carinho, de 

reconhecimento, de amor, de coisas materiais, de alimento… Na bíblia temos grandes ensinamentos 

sobre provisão. Jesus nos ensinou “… no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o 

mundo." (Jo 16.33). Ele mesmo foi tentado por satanás nas coisas em que somos tentados como homens 

(Hb 4.15). Ele teve fome (Mt 4.2), sede (Jo 19.28), cansaço (Jo 4.6) e enfrentou dura batalha contra o 

tentador, mas, no poder do Espírito Santo, Ele venceu tudo (Fp 2.8-9). 

No livro de Rute temos um exemplo de provisão, mas ela não estava parada, ela levantou e foi trabalhar e 

o Senhor trouxe provisão. 

Que nessa aula o Senhor fale poderosamente com você e saiba Ele já te enviou a provisão, você não está 

parado (a). 

 

Vamos lá. 

Boa aula. 

 

LEIA E MEDITE: 

 
Rute 2 
 

OBJETIVOS: 

 

 Que a criança entenda a que Deus cuida de nós. 

 
SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Existem famílias necessitadas de provisão de alimentos, outra de saúde, outras financeiras, 
familiar. As crianças muitas vezes convivem com os problemas que a família enfrenta. Nessa aula 
ela precisa saber que Deus traz provisão, ele atende nossas necessidades, e temos o exemplo 
de Rute. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

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

 
MINISTRANDO: 

 
Sabem o que é aventura? Algumas pessoas escolhem uma brincadeira ou esportes que são aventuras, 
mas a pessoa já sabe como é e só querem sentir a sensação. 
Rute foi com Noemi para uma aventura desafiadora. As estradas que elas iriam viajar eram muito 
perigosas, e eram apenas duas mulheres viúvas. Elas estavam voltando para Belém em total pobreza, 
chegando lá deveriam trabalhar com as próprias mãos e depender totalmente de Deus para o seu 
sustento.  
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A lei dada pelo Senhor ordenava que os donos de campos deixassem um pouco do produto da terra para 
viúvas. E foi o que aconteceu, Rute foi trabalhar no campo. 

Rute fez aliança com e Noemi e elas estavam para ver o cuidado de Deus em suas vidas… Deus 
reservado privilégios maravilhosos, e que durariam para sempre, por causa de sua escolha sábia de seguir 
ao Senhor.  

Rute foi trabalhar trabalhou com  muita humildade, colhendo cevada nos campos de Boaz. A notícia de 
seu carinho e amor com sua sogra correu por toda parte. Boaz disse para seus empregados para deixar 
cair muita cevada para que Rute pudesse colher bastante. 

Deus trouxe a provisão, Rute não só pegava as migalhas, era colheu o melhor cevada. Deus cuidou de 
Rute e Noemi, pois elas foram fieis. Deus permaneceu fiel e as abençoou e não faltou nenhum alimento. 

Voce é fiel? Como Rute tem aliança com sua família e com Deus? Mesmo que passem por momentos 
difíceis pode ter certeza Deus trará provisão. Contem para Ele quais são as suas necessidades, continue 
em aliança e espere o que Ele irá fazer. 

Vamos orar! 

ORAÇÃO: 

 
Senhor Jesus eu te agradeço porque sei que o Senhor cuida de mim, e traz provisão em tudo que preciso, 
pois o Senhor é fiel. 

 
VERSÍCULO: 

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

 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

 

1. Como foi a viagem de Rute e Noemi? 

2. Como eles chegaram a Belém? 

3. Com quem Rute e Noemi tinham aliança? 

4. Onde Rute foi trabalhar? 

5. O que a aliança nos traz? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

A oferta de Rute, que gerou provisão. Deus supriu e enviou abundância. 

Ela 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. Você e sua família também viverão o melhor 
de Deus. 

ATIVIDADE / BRINCADEIRAS 

Férias!!! 
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1. Vamos brincar de “colheita” as crianças deveram arremessar um palito de churrasco para estourar 

os balões. Divida a turma conforme a quantidade que tiver e vamos brincar. Quem estourar mais 
“colheu” mais. Com os menores não brinque competindo. 
 

 ou   
 

2. Vamos acertar a bolinha dentro do cesto.  
 

 
 

3. Coloque copos descartáveis pela sala, a aventura vai começar. Coloque copinhos amarelos 
representando o trigo, com os olhos vendados das crianças não podem pisar nos amarelos. 
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LEMBRANCINHA: 
 

 
 
Boa aula! 


