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AULA 4 – Boaz 

Ano apostólico de Rute, ano de aliança, abundância, grandes milagres e dupla honra. 

Como é impressionante o poder de um resgate! Nesta aula, falaremos de Boaz. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Boaz solicita a presença de um parente mais próximo de Noemi do que ele mesmo. Diante dos 
habitantes e dos anciãos da cidade, Boaz diz: Noemi precisa vender as terras que pertenciam ao 
marido dela, Elimeleque, e eu achei que devia te informar do teu direito  de resgatá-las, Tu vai 
resgatá-las? No dia em que comprares o campo da mão de Noemi tens de comprá-lo também de 
Rute, a moabita, esposa do morto para fazer que o nome do morto se levante sobre a sua 
herança. Esse parente abre mão dizendo: Não posso fazer o resgate.  De acordo com o costume, 
o homem que se recusasse a fazer o resgate tinha de tirar sua sandália e dá-la ao outro 
interessado. Então ele diz compra-o para ti mesmo, ele tira a sandália e passa para ele. E Boaz  
diz aos anciãos e a todo povo: Vós sois hoje testemunhas de que deveras compro da mão de 
Noemi  tudo o que pertence a Elimeleque  a  Quiliom  e a Malom. E também a Rute, a moabita, 
esposa de Malom, compro deveras para mim como esposa, a fim de fazer que se levante o nome 
do morto sobre a sua herança. Com a benção do povo, Boaz toma Rute como esposa, Ela tem 
um filho com ele, chamado Obede, e dessa maneira Rute e Boaz tornaram-se antepassados do 
Rei Davi e, consequentemente, de Jesus Cristo.     
 
LEIA E MEDITE: 

 
Rute  4: 1-17 
 
OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender que é importante ser regatado para ter uma vida abençaoda 
com a família. 

 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 Cenário  dos anciãos, Boaz, Rute e o bebê, para acompanhar na  contação da história. 
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MINISTRANDO: 

Olá galerinha hoje vamos conhecer mais sobre a vida de Rute. Noemi tinha alguns  parente em 
Belém, e também tinha os parentes de seu marido,  tinha  um  que era  irmão de Elimeleque. O 
seu nome era Boaz.  
Boaz ficou sabendo das dificuldades de Noemi e de Rute, ai ele chamou algumas pessoas mais 
velha que ele e chamou também o primo de Noemi  que tinha o direito de comprar a propriedade 
dela, mas esse primo não aceitou. Será que ele não tinha dinheiro? Não foi  porque ele  tinha que 
se casar com Rute, ele não amava ela, então ele ficou com medo de perder suas terras. Então 
Boaz diz: olha se você não quiser casar com ela, eu quero. Naquela época eles tinham o costume 
de passa os sapatos  para o outro, quando se recusava a fazer o resgate. Ai ele fala para Boaz:  
pode comprar as terras de Noemi e se casar com a Rute, ai ele deu seu sapato para Boaz  e 
todos os vovôs  ouviram tudo que ele falaram.  
 E sabe o que aconteceu? Boaz comprou as terras de Noemi e casou-se com Rute e foi muito 
lindo o casamento deles, teve  uma festança, e sabe o que mais aconteceu? Rute teve um bebê 
lindo, chamado Obede e Noemi ficou muito feliz por que era a vovó daquele bebezinho lindo. 
 
ORAÇÃO: 

 
Senhor Jesus, eu quero assim como Rute, ter uma forte aliança com minha família, para sermos 
abençoados, em nome de Jesus  amém! 
 
VERSÍCULO: 

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

Recorte alguns formato de pés e mãos. 

          Cole no papel pardo de maneira que possamos seguir os passos andando de quatro. 

 
 

LEMBRANCINHA 

 Faixa para colocar na testa! 

                 


