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Ocupando Lugares Altos 

Nesta segunda aula, vamos dar continuidade na árvore genealógica de Jesus, falando sobre o 
bisneto de Boaz (filho de Raabe e Salmon) e Rute. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Falamos sobre ser resgatadores de uma nova geração 
A nossa árvore genealógica é nosso registro histórico, e é de grande importância, podemos 
observar em toda a bíblia que sempre é citada a genealogia de cada personagem. 
A árvore genealógica é a expressão das nossas raízes, e uma raiz bem fundamentada, faz com 
que a árvore cresça forte, estrondosa, e que jamais será derrubada ou destruída. 
E por isso temos que criar estas raízes espirituais na vida de nossas crianças e seus familiares. 
Raabe e Salmon foram às primeiras sementes lançadas em terra fértil para que isso acontecesse, 
e em Apocalipse 5.5, Jesus é a Raiz de Davi. 
A semente lançada foi preparada, adubada, regada, durante o período do nascimento de Boaz 
até Jessé (neto de Boaz), onde ali em sua casa, com seus filhos, o profeta Samuel, foi enviado 
por Deus para ungir como rei a Raiz mais forte, que se aprofundaria mais ainda no solo, e seria a 
fixação e estabilidade da vinda de Jesus, Davi. Em uma mesma árvore, pode haver raízes 
profundas e expostas. Os irmãos de Davi eram como raízes expostas e Davi era a raiz profunda, 
firmada, escolhida para manter a árvore de pé (Israel). 
Nós e nossas crianças fazemos parte desta árvore, somos frutos, que ocupam os lugares altos. 
Mas é fácil, ser um fruto excelente desta árvore? Temos que respeitar o tempo certo e esperar. 
Saiba que no tempo certo seremos aqueles frutos excelentes que iremos com nossas sementes 
multiplicar. 

  

Boa aula! 
 

LEIA E MEDITE: 

Rute 4.21-22/ II Sm 2.1-7, 5.1-4 

 

OBJETIVOS: 

 
Ensinar a criança a respeitar e a vivenciar os frutos. 
Criar raízes na vida da criança e de sua família com Jesus e com o corpo de Cristo. 
 
SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

Crianças que têm ansiedade, imediatismo e precisam ser orientadas que o fruto tem o tempo para 
nascer. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Fotos de raízes de árvores, fotos de Ipês, alimento ou alguma planta com raiz exposta (ex.: 
cebolinha), raiz seca. 
Você pode montar uma árvore genealógica, colocando raízes, sendo Davi uma raiz profunda. 
 
 
Vamos lá! 
 
 

 
MINISTRANDO: 
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Espalhe as figuras pela sala em forma de exposição, monte uma espécie de museu, para que a 
criança possa observar. 
Deixe-as observando por um momento e comece a história. 
Olhem que interessante cada raiz, sem elas uma árvore ou planta jamais poderão crescer, ocupar 
uma estatura. 
Olhe só este ipê, vocês sabiam que o Ipê tem raízes muito profundas e por isso são consideradas 
árvores fortes e chegam a medir 35 metros de altura. 
Hoje vamos falar sobre um rei que vocês conhecem. Davi, mas vocês sabiam que ele faz parte da 
família de Raabe e Salmon? E também que ele era bisneto de Rute? Isso mesmo Rute era vovó 
de Jessé que era pai de Davi. 
A nossa geração apostólica faz parte da árvore genealógica, sendo Davi uma raiz, uma raiz pode 
dar vários ramos, e se tornar uma árvore bem alta, e com frutos bons nos lugares mais altos 
desta árvore. 
Davi foi escolhido como rei, ungido por Samuel, mas ele não pode ocupar o lugar de rei de toda 
Israel, enquanto Saul estivesse lá, ele respeitou o tempo certo. 
Ele poderia tirar a força Saul do trono, mas não, ele queria honrar o tempo de Deus. 
E no tempo de Deus tudo mudou. 
E por causa do respeito que Davi teve e por seu coração sempre pronto a ajudar e a honrar a 
Deus, ele ocupou os lugares altos, se tornou rei de toda Israel e dele começou também o 
crescimento da árvore genealógica de Jesus. 
Quando não deixamos a ansiedade e vontade de que tudo aconteça na hora que a gente quer, e 
respeitamos a Deus e a nossos pais, professores e ao próximo, Deus nos coloca nos lugares 
altos, ou seja, faz com que você sempre viva o melhor e dê certo, como Davi. 
Hoje você terá a sua segunda missão, mas vai continuar realizando a primeira que é arrecadar 
alimentos, sua missão desta semana será ajudar a mamãe em todas as tarefas, sem reclamar, 
como presente do dia das mães. 
 

Vamos orar!  

ORAÇÃO: 

 
Senhor tira a ansiedade, o meu querer de tudo na minha hora e do meu jeito, quero ser diferente 
e ser aquele que fará a diferença. Em nome de Jesus, amém. 
 
VERSÍCULO: 

Não chores; eis aqui o Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu... Apocalipse 5:5 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

Quem era bisneto de Davi? 
Como Davi esperou o tempo de Deus? 
Porque devemos esperar o tempo de Deus? 
Davi é uma raiz da arvore genealógica apostólica? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Davi foi aquele que entregou obediência, louvores, e muito dos seus tesouros como oferta na 
casa de Deus. Hoje você vai entregar os teus tesouros e como Davi Deus te dará muito mais. 

 

 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ap/5/5+
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ATIVIDADE  

A atividade será confeccionar a lembrancinha para a mamãe. Faça um cartão com as crianças, 
use a criatividade, não se limite apenas às sugestões a baixo. 
 
 

 
 

 
 

“Buque de flores” 
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LEMBRANCINHA 
 
Buque ima de geladeira ou a lembrancinha de sua preferência, lembrando que é para a mamãe. 
 
Bilhetinho sobre a Missão 2. 
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Queridos Papais, 
 

Na nossa campanha deste mês, temos o intuito de gerar em nossas crianças o sentimento de Jesus, a 
cada domingo eles receberão uma missão que deverá ser cumprida junto com a família. 
A segunda missão será o respeito: Davi respeitou o tempo certo de assumir os lugares altos 
 
Missão 1 - vocês como família irão arrecadar alimentos e produtos de higiene como: Arroz, feijão, açúcar, 
óleo, sal, macarrão, molho, lata de sardinha, pó de café, caixa leite, bolachas, achocolatado em pó, creme 
dental, sabonete. 
Iremos no último domingo montar cestas para nossa assistência social da Igreja e suprir outras famílias. 
Caso vocês necessitem de alguma ajuda, e tenham alguma dificuldade, procure um dos coordenadores 
do kids, teremos o prazer de ajudar. 
 

Missão 2 - A criança terá que ajudar a mamãe nesta semana nos seus afazeres, e como ato de respeito 
vocês vão orar juntos todos os dias, por algum tempo, deixando de lado celulares e qualquer outra 
distração, orar pela família e pelo bom futuro. 
 

Nós do Renascer Kids Church desejamos o melhor desta terra para cada família e estamos a disposição. 
 

Boas conquistas! 

 

 

 

Boa aula! 


