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AULA 1 – Noemi e Rute 

 

Nesse mês de junho iniciaremos a nossa campanha da amizade. 

A campanha traz a reflexão sobre o que é ser um bom amigo e tem como proposta a aplicação 

prática dos ensinamentos através de desafios semanais bem legais. 

 

Ensinaremos as crianças que a amizade verdadeira, sem interesses, é a melhor de todas. 

 

E não podemos deixar de ressaltar que Jesus é e sempre será o nosso melhor amigo.  

 

Boa aula! 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Vamos ensinar as crianças que desde o início Deus disse que não era bom que o homem 
estivesse sozinho. Isso significa que é bom termos alguém para compartilhar a vida. É bom que 
tenhamos amigos!!! 
 
E na aula de hoje falaremos sobre uma amizade especial, que temos falado mencionado desde 
que o ano começou: a amizade de Rute e Noemi. 
 
Professor, tem pessoas que passam por situações muito difíceis e não sabem como lidar com 
elas. Foi o que aconteceu com Noemi... Mas nós, como servos de Deus precisamos ajudar essas 
pessoas, e ser amigos delas também. 
 
Um desafio para você: leia o livro de Rute inteiro. A cada leitura você aprende algo diferente. E 
certamente nessa leitura o Senhor te revelará o poder dessa amizade que gerou uma aliança 
verdadeira. 
 

LEIA E MEDITE: 

 
Rute 1:14-22 / Romanos 12:16 
 

OBJETIVOS 

 

 Ensinar a criança a ter amigos verdadeiros e a zelar por eles 

 Ensinar a criança a orar pelos amigos (quando oramos Deus nos ouve) 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
É muito comum o ser humano querer se associar ao outro apenas no dia bom.  
As crianças vivenciam isso com frequência na escola quando, por exemplo, levam um brinquedo 
interessante. Certamente surgem muito amigo para brincar! 
Mas as crianças precisam aprender o que é a amizade verdadeira, aquela que está presente em 
todos os momentos. As vezes um amiguinho não está num dia legal, mas mesmo assim não 
podemos abandonar ele. 
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Estamos vivendo em um mundo tecnológico, em constante desenvolvimento, onde as crianças 
saem menos de casa e se relacionam menos.  
Vamos estimular a criação de alianças, de amizades verdadeiras, que geram frutos do bem e que 
podem permanecer para a  vida toda. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 

 

Receita de massinha 

MINISTRANDO: 

 
 
(inicie a aula com a receita da massinha) 
 
Agora que já fizemos a nossa massinha de modelar, todos juntos vamos construir uma ponte 
juntos. 
Darei 5 minutos para vocês fazerem isso (professor você pode separar em 2 equipes). 
 
O que vocês acharam de construir a ponte? Qual a função de uma ponte? 
A ponte une dois lados, aproxima um lugar do outro. 
Quando existe um rio, por exemplo, se não houver ponte, você não consegue atravessar. 
 
Essa ponta representa a amizade que construímos com as pessoas. 
Quando somos bondosos, ajudamos alguém, conversamos com a pessoa, estamos construindo a 
ponte. E essa ponte nos une. Se você construir uma ponte forte, pode passar anos e ela 
continuará lá. 
 
A amizade verdadeira é assim. Mesmo quando você crescer, os amigos verdadeiros estarão 
sempre perto. 
 
E sabe crianças, é muito melhor construir pontes em vez de muros. A ponte nos liga as pessoas, 
e o muro nos separa delas. 
 
Rute construiu uma ponte muito especial. Ela poderia ter voltado para a casa dos pais, mas ela 
preferiu ficar com Noemi, porque ela sabia que sua sogra estava muito triste pelas perdas que ela 
sofreu. 
 
A ponte que Rute construiu não foi de concreto, foi de amor. E isso fez com que ela 
estabelecesse uma amizade verdadeira com Noemi. E essa amizade durou muitos anos... 
 
Rute fez o que Jesus nos ensinou: amou ao próximo como a si mesmo. Ela teve um futuro 
abençoado e sua história ficou conhecida por muita gente. 
 
Hoje temos a oportunidade de receber essa capacidade de construir pontes. Vamos orar e pedir 
para Deus nos ajudar a ter pontes fortes com pessoas do bem que poderão ser bons amigos. E 
vamos buscar ser bons amigos para as pessoas também. 
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ORAÇÃO: 

 
“Senhor que eu possa conservar minhas boas amizades, que não sejam por interesses e que eu 
possa usar o dom de amar que Deus nos fala. Amar ao próximo como a nós mesmos. Fortalece a 
cada amizade verdadeira e nos dá mais amizades que possamos levar para sempre. Em nome 
de Jesus, amém!” 
 

VERSÍCULO 

 

 “Ame ao seu próximo como a ti mesmo”. Mateus 22:39 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 

- O que Rute construiu com Noemi? 

- O que Rute fez quando Noemi estava se sentindo triste e sozinha? 

- O que devo fazer quando um amigo estiver chateado ou com problemas? 

- Como posso ser um bom amigo? 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
Jesus é o nosso amigo maior. 
Ele cuida de nós, está sempre presente, nos dias bons e ruins. Se algum dia um amigo seu te 
decepcionar, se lembre que Jesus nunca te decepcionará. Ele te ama e está sempre com você. 
Que bom ser amigo de Jesus!!! 
Agora eu te pergunto: que presente você daria para um amigo tão especial como esse? Vamos 
preparar um presente para Jesus? (estimule as crianças a escreverem/desenharem uma cartinha 
para Jesus e entregue junto com a oferta) 
 

ATIVIDADE  

 

Desafio da semana: trazer para a próxima aula a foto de um (ou mais) amigo. 
Vamos montar o mural da amizade e a cada domingo faremos uma oração pelos amigos. 
 
(professor, ajude as crianças enviando um bilhete para os pais e publique nos grupos existentes) 
 

 
TAMBEM TEREMOS UMA MISSÃO DURANTE ESSE MÊS. Entregue esse bilhetinho para os 
pais. 
 
Na nossa campanha deste mês, temos o intuito de gerar em nossas crianças o sentimento de 

Jesus. Ajudar ao próximo traz livramentos e um bom futuro. 

 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. 
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Iremos no final do mes 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. 

Que Deus dê estratégias de conquistas sobre vocês, e não se esqueçam de se envolverem nas 

missões com as crianças. 

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

disposição. 

Boas conquistas! 

 

LEMBRANCINHA: 

 
Entregue 2 carteirinhas da amizade. Uma será para a criança e a outra para um amigo que ela 
escolher. 
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