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AULA 4 – ALIANÇA TRAZ ABUNDÂNCIA  
 

Chegamos ao final dessa campanha, como é bom ter aliança, comunhão e viver os benefícios dessa 

aliança. Para encerrar nossa campanha vamos falar de Rute e Boaz, a aliança que trouxe abundancia 

para a vida dela. 

 

Atenção! 

Unção volta às aulas. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

  

Voce tem feito essa oração todos os dias? Ore, clame, declare, estamos debaixo de uma palavra 

profética para o ano apostólico de Rute. 

 

Oração do ano apostólico de Rute 
 
 Neste ano apostólico de Rute, ano de aliança, ano do resgatador, ano da abundância, ano da restituição, 
declaro que, como Rute, deixarei de viver migalhas para ser restituído de tudo que perdi. Em Jesus Cristo 
encontrei o meu resgatador! 
 Viverei o melhor ano da minha vida! Todas as incertezas, toda solidão, toda vergonha do meu passado 
serão transformadas em abundância e honra! 
 Declaro que o inimigo não poderá nos tocar e roubar porque estamos debaixo da aliança de Israel. Verei 
minha casa e minha família supridas e abençoadas com a realização de todos nossos sonhos. 
 O Senhor me dá um lugar de honra na terra. No lugar em que eu era humilhado, serei honrado, serei 
cabeça! 
 Ano de Rute, ano de aliança, ano da abundância, ano da restituição, ano de dupla honra! Em nome de 
Jesus, amem! 
 

Vamos lá. 

Boa aula. 

 

LEIA E MEDITE: 

 
Rute 3. 
 

OBJETIVOS: 

 Que a criança entenda que a aliança traz abundância. 

 
SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

Crianças acostumadas a viver de uma forma precária, não conhecem abundancia em vários 
aspectos, abundancia de amor, afeto, alegria, fartura... 
Somos apostólicos, temos como características o inconformismo, temos que passar esse mesmo 
sentimento para as crianças para que possam viver a abundancia do Senhor. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
 
Prepare recursos visuais para ilustrar a historia; Uma maquete, fantoches ou faça um teatro com os 
professores. 
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MINISTRANDO: 
 

Olá crianças, esse mês aprendemos sobre a aliança, quem lembra? Comente de forma breve. 
Lembram-se do que Rute disse a Noemi quando ela pediu para ela ficar em Moabe? 
— Não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la! Onde a senhora for, eu 
vou; e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu 
Deus. Onde a senhora morrer, eu também irei morrer.  
Depois da aventura da viagem, Rute foi trabalhar e pegava as espigas que os trabalhadores 
deixavam cair. Sem saber Rute entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de 
Elimeleque, um homem rico e muito importante. Boaz viu Rute trabalhando e perguntou para um  
dos trabalhadores: - Quem é aquela moça ali? 
— É a moabita, viúva que veio de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse ir atrás dos 
trabalhadores, catando as espigas que fossem caindo. E assim ela está trabalhando desde cedo 
até agora e só parou um pouquinho para descansar. 
Então Boaz se aproximou de Rute e disse: - Escute minha filha, não vá catar espigas em 
nenhuma outra plantação, fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas.  Quando ficar com 
sede, beba da água que os empregados tirarem para beber. 
 Rute ficou admirada com a bondade daquele homem e disse: — Por que é que o senhor reparou 
em mim e é tão bom para mim, que sou estrangeira? 
Boaz respondeu: — Eu ouvi falar de tudo o que você fez pela sua sogra desde que o seu marido 
morreu. E sei que você deixou o seu pai, a sua mãe e seu povo e veio viver entre gente que não 
conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo o que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, 
cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. 
Na hora do almoço, Boaz disse a Rute:— Venha aqui, pegue um pedaço de pão.Então ela 
sentou-se ao lado dos trabalhadores, e Boaz lhe deu cevada torrada. Ela comeu até ficar 
satisfeita, e ainda sobrou. Quando Rute se levantou para ir de novo catar espigas, Boaz ordenou 
aos empregados: 
— Deixem que ela pegue espigas até no meio dos feixes e não a aborreçam. Tirem também 
algumas espigas dos feixes e deixem cair para que ela possa pegar. E não briguem com ela. 
E assim Rute catou espigas no campo até de tarde.  
 Ela voltou para casa com muitas e muitas espigas. Então Noemi perguntou: — Onde é que você 
foi pegar espigas hoje? Onde foi que você trabalhou?  
Rute contou a Noemi que havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz. E Noemi 
disse: 
— Que o Senhor abençoe Boaz, que sempre tem sido bom. Esse homem é nosso parente 
chegado e um dos responsáveis por nós. E ela continuou a trabalhar em suas plantações. 
Um dia Noemi disse a Rute: — Minha filha, preciso arranjar um marido para você, você precisa de 
um lar. Você lembra que Boaz, o homem que a deixou trabalhar com as suas empregadas, é um 
dos nossos parentes? Pois bem! Esta noite ele vai debulhar a cevada. Faça o seguinte: se 
arrume bem bonita, passe perfume e vista o seu melhor vestido.  
Rute respondeu— Vou fazer tudo o que a senhora disse. 
Boaz se interessou muito por Rute, e estavam planejando se casar. Mas ele lembrou que tinha 
um homem que também era parente e tinha o direito de se casar com ela. Então Boaz foi 
conversar com ele.  
O outro parente disse: - Não vou usar o meu direito de comprar as terras de Elimeleque. Use 
você o meu direito; eu prefiro não fazer isso. Compre você às terras (explique o parente mais 
próximo que comprasse as terras deveria se casar com a viúva).Em seguida tirou a sandália e 
deu a Boaz. (Antigamente, em Israel, para fechar um negócio de compra ou troca de 
propriedades, uma pessoa entregava à outra a sua sandália.) 
Boaz e Rute se casaram, e ela e Noemi viveram a abundancia que a aliança trouxe para a vida delas. 
Abundancia de alegrias, de comida e muita honra do Senhor. 
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Voce também pode viver a abundancia que a aliança traz. As aulas já vão começar, continue com as 
alianças verdadeiras, com sua família, amigos do kids, e principalmente com Deus e voce viverá assim 
como Rute a abundancia em tudo. 

Vamos orar! 

ORAÇÃO: 

 
Senhor Jesus eu te agradeço porque sei que o Senhor cuida de mim, e traz abundancia em tudo que 
preciso, pois o Senhor é fiel. 

 
VERSÍCULO: 

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

 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

 

1. Onde Rute foi trabalhar? 

2.O que a aliança nos traz? 

3. O que Noemi disse para Rute fazer? 

4. O que Boaz achou de Rute? 

5. Quem era Boaz? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

A oferta de Rute, que gerou provisão. Deus supriu e enviou abundância. 

Ela se entregou como uma oferta entregou a própria vida para cuidar de Noemi. Ela se entregou como 
uma oferta viva para o plano maior de Deus. 

Viveu o resgate, viveu em abundancia, viveu a dupla honra. Você e sua família também viverão o melhor 
de Deus. 

ATIVIDADE  

1. Vamos brincar, nosso corpo é saudável e temos abundancia de saúde.  
A brincadeira é divertida, vá dando os comandos: Pé nas cores vermelhas e mãos laranja e 
amarela e vá dificultando. Elas irão se divertir. Pode fazer 3 cartazes e duas crianças em cada 
um. 
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2. Aliança!! Em duplas a bola deve ficar do lado entre os corpos como na imagem, demarque 
um lugar de partida e de chegada. Depois mude de posição e boa diversão. 

 

  
 

3. Continuamos em aliança, ela traz abundancia de amigos. Vamos lá. 
 

 
 
 

4. Vamos fazer um super piquenique para encerrar essa campanha. Piquenique de 
abundância. 
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LEMBRANCINHA: 
 
Volta às aulas! Lembrancinha para lembrar-se da aliança com Deus. 

 
 
Boa aula! 


