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AULA 3 – Aliança traz provisão  
 

 Bem vindos a mais uma campanha apostólica. Nessa aula vamos falar sobre a provisão que o 
Senhor entregou nas mãos de Rute, por causa da aliança. 
 
Para o Professor 
 
Aliança é um pacto, trato ou acordo entre duas ou mais partes, com objetivos comuns. É um 
compromisso, compromisso de fidelidade. 
Leia a pagina 1479 da bíblia apostólica. 
 
A Aliança que Rute tinha com Noemi não era só de faixada ela literalmente abriu mão dos seus 
direitos para auxiliar a sua sogra que na velhice já não teria como conseguir nem o próprio sustento, 
mais Rute foi fiel e o Senhor honrou as duas, assim que elas chegaram à cidade de Belém. 
 
LEIA E MEDITE: 
 

Rute 2 
 
OBJETIVOS: 
 

 A criança entenda o poder da aliança. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 
Vamos precisar de fantoches para contar a história, você pode escolher o material, vamos deixar 
algumas sugestões porem deixe que Deus use a sua criatividade. 
 

           
    

Também vamos precisar de um cenário, você pode fazer com papelão, como se fosse uma 
maquete para os personagens possam ficar em pé na maquete. 
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MINISTRANDO: 

 
Olá galerinha como vocês estão, hoje nós vamos falar sobre Rute uma mulher muito corajosa que 
tinha uma sogra que já estava muito velhinha e já não conseguia mais trabalhar, um dia elas foram 
muito ricas mais não tinham mais nada para comer e Rute falou para sogra vou colher algumas 
espigas que sobram ali naquela plantação, nossa Rute achou um lugar que era de um parente de 
Noemi, seu nome era Boaz  um rapaz muito bondoso. 
Rute não podia deixar sua sogra sozinha elas tinham uma aliança, então Boaz viu Rute e deixou que 
ela recolhesse tudo. 
O papai do céu lembrou-se de Rute e Noemi sua sogra e fez Boaz se apaixonar por Rute e elas 
nunca mais tiveram que recolher as espigas, o papai do céu cuida de você assim como ele cuidou de 
Noemi, então não fique triste quando você quer alguma coisa e o papai e mamãe não podem te dar, é 
só lembrar que o papai do céu lembrou-se da aliança de Rute e vai lembrar-se da sua também. 
Vamos orar... 
 
ORAÇÃO: 
 
Papai do céu obrigada porque o Senhor nunca esquece de mim, eu te amo.  
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  

 
Esconde- esconde animado 
 
Coloque frutas escondidas por toda sala, e coloque um cesto no meio dela para que as crianças 
possam colocar as frutas dentro, conforme forem achando faça uma roda em volta da cesta e deixe 
que as crianças comam a própria colheita. 
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LEMBRANCINHA: 
 
Faça uma salada de fruta e coloque dentro de cestinha de sorvete 

 
 

   
 

Boa aula! 


