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CAMPANHA GERAÇÃO DE JESUS 
  

AULA 2:   RUTE E BOAZ – ENCONTRANDO O NOVO 

  

 Em João 8:32 a palavra de Deus nos ensina que ao conhecermos a verdade, somos libertos. 
Ao ensinar através desta campanha, detalhes sobre a genealogia de Jesus, estamos levando 
nossas crianças a libertação de toda mentira, todo sofisma criado pelo inimigo. O conhecimento da 
história de Cristo, através destas aulas fortalecerá nesta geração a fé e a convicção do plano de 
salvação que Deus tem para nossas vidas.  

 

  

Para você professor (a): 
 

Vimos na aula passada a história de Raabe, onde Deus deu a ela uma oportunidade, e ela 
não temeu e aproveitou o momento. Este momento na vida dela fez com que seu futuro fosse parte 
da vida desta mulher de quem iremos falar hoje: Rute. 

Raabe foi mãe de Boaz. 
Em Deus sempre vamos encontrar a oportunidade de um novo começo. O plano de satanás 

é colocar em nossas vidas um ponto final, através das lutas, das oposições e adversidades que 
encontramos pelo caminho ele tenta nos convencer que os planos de Deus não se cumprirão na 
nossa vida.  

Mas em Isaias 55:11 está escrito que a palavra de Deus não volta vazia, isso significa que 
nada nem ninguém é capaz de impedir, que a palavra de Deus se cumpra.  

Rute aparentemente tinha chegado ao limite de suas conquistas, estava viúva, pobre e numa 
terra estranha, o que de extraordinário poderia lhe acontecer? Olhando pela ótica humana, nada! 
Mas Deus ainda tinha planos para sua vida e quando menos se esperou algo extraordinário 
aconteceu.  

A nossa fidelidade faz com que o fim, tenha um novo começo.  
As promessas do Senhor se renovam a cada manhã.  
  

   

Base Bíblica  

RUTE 2:1-14 ; 3: 1,6-11  
 

Objetivo:  
  

 Fazer com que as crianças entendam que a fidelidade e a obediência, faz com que os 
planos de Deus se cumpram; 

 Que por mais que estejamos numa situação difícil, Deus sempre pode transformar a 
maldição em bênção;  

 Que o Senhor nunca nos abandona.  
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Situação da criança: 

 Crianças que passam por diversos problemas em família 

 Com dificuldade em confiar em Deus 

 Oprimidas por traumas que tenham sofrido 
 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula: 

1. Esta é uma boa história para se contar através de um teatro. Isso pode ser feito de muitas 
maneiras; através de um teatro de sombras, com fantoches, com a participação das 
crianças encenando enquanto a história é narrada etc.   

 .Podemos fazer toda família com colher de pau. 
 
2. Ou faça um cenário e os personagens de rolo de papel higiênico. 

 

  

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBqKaPt-DXAhWDF5AKHQGQCP8QjRwIBw&url=http://www.artesanatoereciclagem.com.br/2286-colher-de-pau-decorada-e-personalizada.html&psig=AOvVaw0BErHSft77a3DFTitRjd-E&ust=1511929630621200
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Ministrando a aula:   

Família é muito bom né? É um dos presentes mais importantes que Deus nos deu...  
Hoje vamos falar sobre a história de uma família que passou por um tempo muito 

complicado.  
Nesta família havia um pai, uma mãe e dois filhos. No lugar onde eles moravam estava 

faltando comida, então eles foram morar em outro lugar.  
Lá os dois rapazes se casaram, tudo ia bem até que um dia o pai ficou doente e morreu, 

todos ficaram muito tristes. Passando um tempo os dois filhos também morreram, deixando a mãe e 
as esposas sozinhas. A situação daquela família ficou realmente muito difícil!   

A mãe que se chamava Noemi, decidiu voltar para o lugar onde morava e disse para suas 
noras voltarem para a casa de seus pais. Uma delas, chamada Orfa, ficou muito triste, mas resolveu 
ir embora, já a outra que se chamava Rute, não quis ir, ela estava decidida a ficar com a sua sogra.  

Então as duas foram juntas para o lugar onde Noemi morava antes, chegando lá, Rute 
percebeu que precisava ajudar sua sogra, então todos os dias ela ia até uma plantação para pegar  
alguns restos de trigo que ficavam caídos pelo chão. Parecia que as coisas não estavam indo muito 
bem, quantos problemas elas estavam enfrentando! 

Mas certo dia, Noemi a sogra Rute descobriu que o dono daquela plantação era um parente 
seu e falou para Rute o encontrar.  

A partir deste momento tudo mudou! Aquele homem que se chamava Boaz, casou com Rute, 
e ela e Noemi já não estavam mais sozinhas e não passariam mais por dificuldades.  

Quanta alegria! E quem poderia imaginar que uma nova família estava se formando.  
Rute foi uma boa moça, sempre fiel e confiante. Deus honrou sua fidelidade, Ele nunca a 

abandonou, muito pelo contrário!  Ele tinha um plano perfeito. 
Rute viveu um novo começo. Deus sempre nos dá a oportunidade de recomeçar e ser feliz, 

não importa o que tenha acontecido, se confiarmos e obedecermos ao Senhor, certamente haverá 
um bom futuro. 

 
Louve com as crianças – Renascer Parise XX Bom futuro 
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Depois de se casarem, Rute e Boaz tiveram um lindo bebezinho chamado Obede que 
cresceu, se casou e também teve um bebezinho que se chamava Jessé, mas esta já é uma outra 
história...  

  

Oração:   

Querido Deus, queremos dizer que confiamos em ti e sabemos que o Senhor sempre tem um 
plano perfeito para nossa vida. 

Que o nosso coração permaneça sempre fiel a sua palavra. 
Em nome de Jesus, amém! 
 

Versículo 

“Confia teu caminho ao Senhor; confia Nele, e Ele tudo fará.” 
Salmos 37:5 
 

OFERTA 

A fidelidade de Rute, fez com que sua história fosse transformada. Quando entregamos 
nossa oferta, mostramos ao Senhor o quanto somos fiéis a Ele e a sua vontade. 

Vamos entregar hoje nossa oferta com amor 

ATIVIDADE  

1. Vamos brincar de colher milho?!!!! 
Coloque  “ espigas de milho” espalhada pela sala , separe a sala em dois grupos e brinque 

de colher, marcando o tempo para ver o grupo que pega mais. 
Durante a brincadeira lembre que enquanto Rute trabalhava e cuidava da sogra Deus estava 

preparando Boaz para abençoa – las. 

  sugestão. 

 

2.  

 Colheres descartáveis de refeição branca ou de madeira (existem em algumas lojas de 
festas) 

 Lã em varias cores 

 Cola quente ou cola de contacto 

 Olhinhos moveis (pequenos de boneca) 

 TNT ou PAPEL CARTÃO/DOBRADURA coloridos 

 Uma caneta permanente 
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Corte moldes de roupinhas, a lã o suficiente para fazer cabelos de meninas e meninos. (Rute 
e Boaz). 

As crianças irão confeccionar Rute e Boaz. 

 
 
 

3. Colocar Rute e Boaz na arvore. 
 

 

LEMBRANCINHA 

um cartaozinho para eles lembrarem da ula, é um cartãosinho vermelho e “trigo”  

Um simbolo profetico para as crianças lembraem que irão fazer uma grande colheita. 

 

 

 

 

 

BOA AULA! 


