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AULA 1 – Honra da família - Raabe e Salmom
Ano apostólico de Rute, ano de aliança, abundância, grandes milagres e dupla honra.
O poder da mudança de Sorte! Nesta aula, falaremos de Raabe e Salmom.
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Mateus. 1:5 Honra na família Precisamos mostrar para a criança que todos temos uma família e
cada família tem uma história, ela precisa entender a história de sua vida, sua arvore genealógica
para que ela entenda o que aconteceu com Raabe e Salmom.
Raabe vivia em desonra, era humilhada, xingada, ignorada, criticada. Sua fé baseava-se em fatos
e não apenas em sentimentos, pois ela ouviu falar dos grandes milagres que Deus havia
realizado, a divisão das águas do mar vermelho foi um deles. Ela creu que Deus agiria em favor
daqueles que confiavam Nele. Ela decidiu querer viver o plano de Deus na sua vida e de sua
família. Raabe e Salmom são da genealogia de Jesus Cristo eu e você também somos. No Velho
testamento temos o exemplo de várias famílias: Adão e Eva, Noé, Abraão, Isaque, Davi, essas
referencias é para que pudéssemos observar como essas famílias foram abençoadas quando
obedeciam a Deus e como tiveram dificuldade quando desobedeciam a Deus. Às vezes pelo fato
de não honrarem uns aos outros, havia amargura, ciúmes e até assassinatos.
Se quisermos famílias fortes, saudáveis e felizes, temos que reconhecer que o Plano de Deus é o
melhor! Por que ele é pautado no amor, respeito, consideração, valorização e honra.

LEIA E MEDITE:
Mateus 1: 1-5 Efésios 6:1-4

1 Pedro 3:7

OBJETIVOS:



Levar a criança a entender que é importante honrar seus familiares.
Levá – la a entender que viver o Plano de Deus trás mudança de sorte.

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
 Cenário de uma arvore genealógica grande desenhando os familiares em cada uma delas,
para acompanhar na contação da história.
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MINISTRANDO:
Olá galerinha, tudo bem? Hoje vamos aprender uma historia muito legal de uma moça que tinha
muita fé em Deus o nome dela era Raabe e ela tinha muitos parentes.
Como você que tem a mamãe, o papai a irmã, o irmão, a vovó o vovô, tias, primos e muito mais.
A genealogia de Raabe começa com Abraão sabia que ele foi chamado para ser o pai de uma
grande nação, sabe o que é isso? É muita, muita gente até chegar em Jesus Cristo. E sabe o
mais legal é que todas essas gerações tiveram as famílias abençoadas, mais só quando faziam a
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vontade de Deus, mais quando elas desobedeciam a Deus elas ficavam tristes doentes, tinha
muitas brigas, essas famílias não recebiam as bênçãos de Deus. Quem reconhece que o Plano
de Deus é o melhor, vive a honra e as bênçãos na família. Raabe e Salmom eles tiveram uma
família honrada e abençoada por que creram nas promessas de Deus, e você também vai viver
essas promessas quem crê levanta a mãozinha, amém eu profetizo essa verdade na sua vida.
A sua família é abençoada sabe por que? Por que este é o plano de Deus.

VERSÍCULO:
Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Isaias 41.6
ATIVIDADE
1- Cantar com as crianças a Musica: Família original 3 palavrinhas:
Aqui vive um alegre pessoal, família bem original
Um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, bebê tão bonito e gentil
Que forte é o pai polegar, a mãe a rainha do lar
O irmão é maior, a irmã é menor, bebê vamos nós embalar.
Dá para cada criança uma luva.

2- Com massinha e palito de sorvete fazer os membros da família.
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LEMBRANCINHA
Esse porta retrato para colocar fotos da família.

