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AULA 2 – Noemi e Rute 

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

Como é poderoso o poder de uma aliança! Nesta aula, falaremos de Rute e Noemi. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Noemi foi sogra de Rute e Orfa, essas as quais foram casadas com seus filhos Malom e Quiliom, 

esses faleceram e fez com que Rute e Orfa ficassem viúvas... Sendo assim, Noemi decidiu que, 

não haveria a necessidade de que suas noras continuassem a conviver ela. Rute e Orfa choraram 

muitíssimo, pois tinham sentimentos pela sogra Noemi, em razão do período de convivência 

enquanto casadas com os filhos dela. Sem que pensasse duas vezes Orfa entendeu o desfeche 

dando assim um beijo no rosto de Noemi e partiu...  

Rute entendeu que naquele momento sua sogra precisaria de ajuda, pois já não era mais jovem, 

Noemi por sua vez insistiu para que Rute partisse bem como Orfa, porém Rute muito sábia 

conhecia o princípio da honra, assim ficou com ela e disse: - “Não insista comigo que te deixe e 

não mais a acompanhe. Aonde fores irei, aonde ficares ficarei! O teu povo será o meu povo, o teu 

Deus será o meu Deus. Onde morreres ali morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me 

castigue com todo o seu rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti”. Assim como Rute 

temos que manter a nossa aliança estabelecida com a nossa família... Devemos ensina-los a 

importância do princípio da honra para que as crianças possam criar uma verdadeira aliança e 

entender o significado.  

LEIA E MEDITE: 

 
Rute 1 
 
OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender que é importante a aliança com a família. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 Cenário da colheita de Rute e dedoches para acompanhar na Contação da história. 

       
MINISTRANDO: 
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Olá, galerinha mais linda!! 
Hoje eu quero apresentar para vocês minhas duas amigas, esta aqui é a Rute e esta aqui é a 
Noemi. 
A Noemi tinha um marido e dois filhos, e um dia, eles precisaram mudar de casa, foram para bem 
longe. Depois de um tempinho morando na casa nova, o marido da Noemi morreu os filhos deles 
Malom e Quiliom já estavam grandes e casaram com Rute e Orfa, eles se conheceram perto da 
casa nova onde moravam. 
Como as coisas não estavam muito boas onde eles moravam, Malom e Quiliom também 
morreram, deixando as mulheres da família sozinhas. 
Então Noemi falou para Rute e Orfa: podem voltar a morar com seus pais! 
Orfa se despediu e foi embora para a casa dos pais dela, já a Rute.... ela não foi embora, não 
deixou Noemi sozinha, sabem por que? 
Porque ela amava Noemi, ela era sua família e tinha uma aliança com Noemi, Rute não a deixou 
sozinha, elas mudaram de casa de novo e Rute ia pegar o que caia da colheita de um campo, 
levava para casa delas e Noemi fazia a comida para elas. 
Deus nunca deixou faltar nada a elas, por Rute ter honrado a família dela e ter agradado a Deus 
com sua obediência. Vamos ser como Rute, que mesmo com muita dificuldade, obedeceu a 
vontade de Deus e não abandonou sua família. 
 
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  

 
1. Túnel de bambolês. Como na imagem faça um túnel com bambolês. 

 
2. Deixe que as crianças brinquem com os dedoches. 

 

LEMBRANCINHA: 



 
 
 

Janeiro - Aliança 
 

 

 

 
         

 

Boa aula!  


