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AULA 2 – ALIANÇA FAMILIAR 

INTRODUÇÃO 

 

Como é bom saber que há tantas coisas reservadas para nós nesse ano apostólico de Rute. Entre tantas 

coisas e benção é a benção da família, de estar em aliança, como igreja, corpo de Cristo e nossa família 

de sangue. 

Hoje vamos falar sobre a aliança de Rute e Noemi. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

  

Professor medite na palavra, aprenda mais sobre a historia de Rute. Esse link também irá te ajudar. 

https://youtu.be/aXfXZPVDZSc 

 
Leia os principais trechos da palavra ministrada pelo Apostolo Estevam no culto da virada. 
  

A aliança firmada entre Rute e Noemi moveu os céus e mudou o rumo da história daquela família. Ali, 
começou um tempo de um poderoso mover de Deus! 
Aquelas mulheres voltaram para Belém totalmente desamparadas. Além de ter perdido o marido e os 
filhos, Noemi estava em uma condição de miséria. Perdeu a esperança e sua identidade. Tornou-se uma 
mulher amarga. 
Durante os períodos de colheita, sobreviviam dos frutos que caiam no chão. Ela e a sogra viviam de 
migalhas. Mas, em nenhum momento, Deus as desamparou.  

Rute estava debaixo de uma aliança. Sua fidelidade a colocou na rota do seu resgatador e nos planos 
superiores que Deus tinha para aquela família (Jeremias 29.11). 
Quando andamos em aliança, nada nos falta. Quem é fiel no pouco sobre o muito será colocado (Mateus 
25.21). 
Quando as incertezas batem em nossa porta e estamos firmados na rocha, nada nos abala. 
Deus faz do nada o grande. Um homem muito rico chamado Boaz ficou impressionado com o esforço e a 
dedicação de Rute. Ele, então, torna-se seu resgatador, casa-se com ela e a restitui – assim como Jesus 
Cristo, nosso resgatador, mudou o rumo de nossa história. 
Deus a tirou de uma condição de extrema miséria e solidão para transformá-la em uma das mulheres mais 
prósperas e amadas de Israel. 
Boaz era filho de Raabe, a prostituta que saiu de Jericó, com Salmom. Depois de se casar com Rute, 
gerou Obede. Obede era avô de Davi. Assim, Rute entra para a genealogia de Jesus Cristo (Rute 4.11 a 
13). 
Noemi também foi restituída, pois acabou ganhando um neto de sua nora. 
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LEIA E MEDITE: 

 
 Rute 1. 
 

OBJETIVOS: 

 

 Que a criança entenda a importância de ter aliança com a família. 

 
SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

Muitas vezes nossas crianças aprendem a fazer tudo por troca, se eu fizer o que eu ganho? 
Porque tenho que fazer? É bom para mim ou só para o outro?  
Que ela entenda o compromisso da aliança, mesmo quando não parecer que será 
recompensada. 

https://youtu.be/aXfXZPVDZSc
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Janeiro é mês de férias. Nossas aulas serão com muitas brincadeiras. 
 

1. Voce irá precisar de no mínimo 2 bambolês. (Importante que tenha as partes para montar como na 
imagem).  

 

 
 
 

2. Prepare recursos visuais para ilustrar a historia; Uma maquete ou faça um teatro com os 
professores. 

 
MINISTRANDO: 

Olá crianças!! 
Inicie a aula rodando o bambolê no braço, depois na perna, cintura... 
Tenho certeza que querem brincar!! Quem quer? Já já vamos brincar. Mas primeiro quero explicar que eu 
trouxe esse bambolê para brincarmos e para falar sobre aliança. O formato dele é igual de uma aliança? 
 ( Explique o que é aliança) Aliança é : um pacto, um acordo, é  união , è representada por um anel 
simbólico usado para demonstrar compromisso e relacionamentos. Também usamos o anel de oficiais 
representando a aliança com a igreja. 
Vejam se eu tirar uma parte do bambolê ele não terá a mesma função, não vou conseguir fazer o que eu 
estava fazendo antes, se a aliança se romper não teremos a mesma alegria como a de brincar agora. 
 
Vimos na aula passada a historia de Rute. Vimos que ela tomou uma decisão muito importante que mudou 
a vida dela e de sua sogra. 
Vamos lembrar? (Use o mesmo recurso visual para ilustrar). 
Quando morreram o marido e os filhos de Noemi, ela resolveu voltar para sua terra e pediu para suas 
noras Orfa e Rute irem para a casa de seus pais e para seus deuses. Orfa se despediu e voltou, mas Rute 
não quis. Ela estava decidida a ir com a sogra por onde quer que ela fosse.  Quem lembra o que Rute 
disse para Noemi?  
“Não me peças para que te abandone, e deixe de seguir-te; porque aonde quer que tu fores irei eu, e onde 
quer que pousares, ali pousarei eu; o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus; que somente a  
morte me separe de você”.  
Rute disse isso e não quebrou a aliança com sua família, mesmo que naquele momento era somente a 
sogra. Ela foi firme e permaneceu em aliança, com compromisso, pois a aliança traz alegrias, união e 
amor. Ela permaneceu fiel e juntas foram para Belém de Judá. Rute ouviu os ensinamentos de Noemi, ela 
trabalhou para se alimentarem e sempre seguiu os conselhos da sogra, pois era mais velha, experiente e 
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também tinha uma aliança com Deus. Deus nunca as desamparou e deu direção em tudo. Você tem 
aliança com sua família? Assim como Rute você ouve os ensinamentos dos seus pais? Professores? 
Aqueles que têm aliança e querem o seu bem?  
Voce está de férias e tem uma aliança com a família, alguns foram viajar outros não, o importante é 
permanecer unido com a família, principalmente nos momentos difíceis como fez Rute.  
Rute teve grandes bênçãos por causa da aliança, Deus a abençoou e ela foi muito feliz. 
Órfã a outra nora de Noemi não manteve a aliança, voltou para os seus deuses e nunca mais teve um 
relato na bíblia sobre ela. E quanto a Rute a bíblia tem um livro com o nome dela, foi muitíssimo 
abençoada, pois manteve a aliança. Vamos ver nas próximas aulas. 
Esse é o poder da aliança. 

 
Vamos orar? 
 
ORAÇÃO: 

 
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! 

 
VERSÍCULO: 

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

 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

 

1.  O que significa aliança? 

2. Qual foi a atitude de Rute? 

3. Rute fez aliança na hora da alegria? 

4. o que a aliança nos trás? 

5. O que Rute disse para Noemi? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

A oferta de Rute, que gerou resgate e restituição, ela se entregou a vontade de Deus. Rute 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. 



 

Janeiro  
 “O ano mais apostólico de nossas vidas” 

 
ATIVIDADE / BRINCADEIRAS 

 
1. Túnel de bambolês. Peça para cada criança segurar um bambolê, apoiando-o no chão, criando 

uma espécie de túnel que elas deverão atravessar engatinhando. Quando a criança terminar de 
atravessá-lo, deverá se dirigir à outra ponta do túnel para segurar um bambolê. A ideia é 
simplesmente brincar. Os menores vão amar. 

 

 
 

2. Cabe mais um. O bambolê deve ficar no chão, então peça para duas, três ou quatro crianças 
entrarem dentro dele. Peça para elas erguerem o bambolê até a cintura. Elas terão de coordenar 
seus movimentos e ficarão bem apertadinhas lá dentro (isso será motivo para muitas 
gargalhadas). Agora, elas terão de atender aos seus comandos, sempre segurando o bambolê. 
Você deve dar os comandos: “vão para a esquerda”, “vão para a direita”, “andem para frente”, 
“andem para trás”, “agora pulem todos ao mesmo tempo, 1, 2 e já!”, “coloquem o bambolê no 
chão”, “ergam o bambolê acima de suas cabeças”. As crianças terão que brincar em aliança e 
precisarão negociar como seguir os comandos sem deixar o bambolê cair. Se a idade e a agilidade 
deles permitirem, diga para contornarem obstáculos como uma mesa ou uma cadeira. Use a 
criatividade e bom divertimento. 

 
 

3. O mestre mandou. Posicione um bambolê no chão. Explique para a criança que você dará os 
comandos para ela seguir. Diga, por exemplo: “o mestre mandou… saltar com os dois pés dentro 
do bambolê”;  “tirar um pé de dentro do bambolê”;  “colocar as duas mãos dentro do bambolê”, 
 “girar o bambolê na cintura”, “girar o bambolê no braço”.  Enfim, há uma variedade de comandos 
que se pode dar.  
 

4.  Corrida de bambolê. Com uma fita crepe, trace uma linha de partida e uma linha de chegada. Peça 
à criança para sair da linha de partida rolando um bambolê no chão, empurrando-o com as mãos, 
sem deixá-lo cair. Em duplas faça uma corrida. Pode fazer também colocar o bambolê na cintura e 
correr em dupla. 
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5. Acerte o alvo. Separe um bambolê e uma ou mais bolas. Segure firmemente um bambolê, 

afastando-o de seu corpo. Diga à criança para lançar uma bola dentro do bambolê.  

6. Adaptando a dança das cadeiras. Disponha bambolês um ao lado do outro, formando um círculo. 
Coloque uma música para tocar, ou cante você mesmo uma música. Durante a música, as crianças 
terão de correr em volta do círculo de bambolês. Se tiver poucos bambolês pode combinar para 
quando parar a musica 2 ou três crianças ficam dentro. 

 
 
 

LEMBRANCINHA: 
 

 
 
Boa aula! 


