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AULA 2 

UM LINDO CASAMENTO 
 

Neste domingo vamos ministrar sobre o casamento de Rute e Boaz e o nascimento de seu filho Obede. 

Vamos falar de restauração, do poder que Deus tem de fazer tudo novo. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR: 

 

Refletir o quanto de problemas existem em diversas famílias, mas, sobretudo refletir no poder de Deus que 

pode transformar todas as situações adversas em planos de paz conforme o sonho que Ele já projetou, pois 

somos sonho de Deus aqui na terra. 

 

Medite nesse Pensamento do dia: https://youtu.be/BE6ljN5lVto 

 

Vamos levar a cada uma das crianças que pudermos alcançar através desta Palavra, a entenderem o poder 

que Deus tem de restaurar famílias. Vamos procurar de uma forma leve mostrar, através da história de Rute 

e Boaz, como o lar de cada uma delas é abençoado e escolhido por Deus, mesmo que não tenham uma boa 

visão disso, mas a partir deste dia entenderão que Deus já sonhou com a vitória de sua família e o grande 

projeto que cada criança irá realizar assim como foi Obede, que foi Avô do Rei Davi e pertenceu a linhagem 

de Jesus Cristo, olha que privilégio, pertencer a constituição da família de Jesus Cristo aquele que, 

humanamente falando, não tinha nem expectativa que nasceria, uma vez que sua Mãe ficara viúva  e nem 

pensava que novamente casaria. 

 

LEIA E MEDITE: 

 

Rute capítulo 4 e Salmos 127.3. 

 

OBJETIVOS: 

 

● Levar a criança a entender que a família foi desejada por Deus  

● Ensiná-las que cada família é abençoada por Deus para dar certo 

● Mostrar que cada um deles tem um papel muito importante na família 

● Levar a criança a entender que Deus faz tudo novo e tem poder de transformas as situações difíceis 

que possam estar enfrentando. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 

Quantas famílias existem que não tem os pais casados? Quantas perderam o Pai ou a Mãe tão cedo? E 

quantas são criadas por avós ou tios, mesmo os Pais estando vivos? Enfim, existem muitas crianças que não 

tem a referência de Pai e Mãe através de seus Pais biológicos. Muitas até vivem com os Pais, mas em meio 

de situações tão difíceis que não conseguem enxergar uma boa referência, existem também crianças que 

vivenciam enfermidades na família e sentem-se preocupadas e com medo. Debaixo dessa Palavra vão 

entender que o sonho de Deus está nas mãos Dele e tudo ficará bem. 

 

  

https://youtu.be/BE6ljN5lVto
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 

● Encenar um casamento, (decore a sala com tapete vermelho, pode ser de TNT) se possível fazer um 

lindo teatro com duas partes, uma parte sobre casamento e a outra já com o filho nos braços. 

● Fazer um painel ou complementar o da primeira ministração com fotos de casamento, de famílias, se 

puder leve fotos suas também! 

   
 

MINISTRANDO: 

 

Olá crianças hoje vou contar para vocês sobre um lindo casamento, quem aqui já foi num casamento? É 

lindo não é? E Deus também sonhou com cada um destes casamentos. 

 

Então vou contar para vocês sobre uma linda história que está no livro de Rute da Palavra de Deus que é a 

Bíblia, e foi assim que aconteceu: 

 

Rute era uma jovem mulher que tinha ficado viúva muito cedo, vocês sabem o que viúva? É quando o 

Marido da Esposa morre, então ela deixa de ser uma mulher casada e passa a ser viúva, mas então se ela 

ficou viúva, significa que não tinha mais Marido e então não poderia ter filho, certo? Bom a Palavra de Deus 

conta algo muito lindo que aconteceu com Rute, vejam só: Rute estava realmente numa situação muito 

difícil e se parasse para pensar poderia ficar muito triste, logo tão jovem ficar sem seu Marido , sua família, 

sabe o que Rute fez? Teve forças, trabalhou e seguiu os planos de Deus, mesmo que com certeza, devia estar 

muito triste de não ter mais seu marido, mas, ela ainda tinha sua sogra e seguiu com ela. 

 

Certa vez enquanto trabalhava, um homem chamado Boaz ficou muito admirado em ver uma mulher tão 

esforçada, até que a ajudou e no momento certo chegaram a se conhecer e certo dia, adivinhem o que 

aconteceu? Eles viveram o plano de Deus, se casaram e Deus deu a eles um filho chamado Obede e vejam 

que lindo, Rute que um dia tinha perdido seu primeiro Marido, ainda tão jovem e poderia não ter filhos 

porque não tinha Marido, teve uma nova linda família criada por Deus! Que história linda não é crianças? 

 

E sabe o que isso significa?! Significa que mesmo que hoje em dia algum de nós possamos enfrentar um 

momento difícil, Deus permanece com a gente e não desiste do seu sonho para nós, então não fique triste se 

alguma situação ruim acontecer na sua família, mas faça como Rute, não se desista, acredite que Deus tem 

sempre o melhor para cada um de nós e que pode transformar todas as coisas, assim como fez com Rute, 

vocês viram que lindo? Mas Rute fez o quê diante da situação difícil? Ela ficou deitada na cama chorando e 

chorando? Não! Ela ficou triste e achava que não ia acontecer nada bom? Não! Ela continuou acreditando 

em Deus. 

Deus sempre deseja que tenhamos uma família, Rute se casou e teve o primeiro filho que se chamou Obede. 
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Vejam que legal, o filho de Rute e Boaz, o Obede, foi avô do Rei Davi, olha que lindo isso, vocês lembram 

que Davi foi um Rei que era segundo o coração de Deus. E assim Obede fez parte da família de Jesus! 

Os sonhos de Deus são perfeitos para as famílias. 

Vamos orar? 

 

ORAÇÃO: 

 

Pai eu te agradeço por ter sonhado com a minha família, obrigada por me fazer essa criança que vai viver 

grandes coisas debaixo da sua vontade, eu oro pedindo que o Senhor transforme todas as coisas e faça tudo 

novo, tudo feliz, tudo de bom e me ajude sempre a lembrar que o Senhor está cuidando de tudo, pois 

fazemos parte do seu sonho, eu te amo Deus. Em nome de Jesus, amém!  

 

LOUVOR:  

 

Aline Nascimento FAMÍLIA PROJETO DE DEUS https://www.youtube.com/watch?v=YygV5SULxT4 

Deus da Família- Renascer Praise https://www.youtube.com/watch?v=qLsjmfG-zwY  

 

VERSÍCULO: 

 

Rute 4.13 – “Então Boaz e Rute se casaram e o Senhor deu a eles um filho”. (Adaptado para usar com o 

Kids) 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:  

 

Deus nunca desampara aos seus filhos. Rute tinha tudo para ter uma vida triste e nem viver seus sonhos, mas 

Deus com seu amor preparou Boaz que a resgatou e realizou o sonho de Rute de viver em família e ela teve 

tudo que precisava. 

Deus também não vai nos desamparar e suprirá cada uma de nossas necessidades!  E ele deseja que 

tenhamos fé e entreguemos nosso melhor a Ele! Nesse mês nós vamos abençoar as famílias com as nossas 

ofertas.  

Separe em sua casa alimentos, agasalhos em bom estado e traga para a igreja. Pode ser também sua oferta 

em dinheiro, seu sacrifício diário em seu cofrinho... Mas tem que ser o seu melhor!!! 

Entregue a Deus seu melhor, com alegria, abençoe as outras pessoas e você também será muito abençoado!!!  

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:  

 

1. Qual o nome das pessoas da história da Bíblia que aprendemos hoje? 

2. Depois que casaram eles tiveram o quê? 

3. Qual o nome do filho deles? 

4. Se algo estiver ruim Quem tem o poder de transformar e tornar tudo bom? 

5. Quem se tornou o filho de Rute e Boaz? (Avô do Rei Davi) 

6. A sua família é o quê de Deus? (O sonho de Deus) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YygV5SULxT4
https://www.youtube.com/watch?v=qLsjmfG-zwY
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ATIVIDADE                                

Vamos carimbar a mão com tinta e desenhar a família. 

 

 

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS  

 

Olá Papais, Mamães e Responsáveis, 

Hoje falamos ministramos para nossas crianças sobre um casamento especial que deu origem a família de 

Rute e Boaz, que geraram Obede, que foi avô de Davi e entrou para a genealogia do nosso salvador Jesus! E 

da mesma forma especial o Senhor nos colocou em nossa família para sermos muito especiais, pois Ele tem 

um projeto, um plano especial para nossas vidas. 

Profetizamos sobre as crianças que cada uma delas está nessa família para ser uma benção e avançar!  

 

Desafio da Semana: Nessa semana vocês vão contar a história da sua família para seus filhos! Ore antes e 

peça ao Espirito Santo trazer a sua memória histórias sobre sua família, que mostre que Deus cuida de vocês, 

e que vocês são escolhidos pelo Senhor! Que tal aproveitar e escrever essas memórias no seu caderno de 

oração? Vai ficar lindo e todos os dias vocês poderão orar por essa história que Deus tem escrito na sua 

família!  

 

Uma Ótima semana! 

Deus os abençoe! 

 

LEMBRANCINHA  

Um bem casado com o versículo da semana!                           

  


