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AULA 4 – BOAZ: BONDADE FESTA DA COLHEITA 

 

Hoje terminamos a Campanha da Semeadura nossa história será sobre as sementes de bondade 

de  Boaz. VAMOS TERMINAR COM UMA SUPER FESTA  

 

PARA VOCÊ PROFESSOR: 

Queridos professores, A base desta Campanha é Gálatas 6:7  

“Não se enganem: ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que 

colherá.” 

O versículo acima não precisa de explicação, não é mesmo? 

E na última aula vamos falar de Bondade que Boaz literalmente semeou com sementes na vida 

de Rute. 

Vamos ministrar as crianças sobre a semente da bondade que gerou a colheita na vida de Rute. 

Boaz foi um judeu, morador de Belém e pertencente à tribo de Judá, era um homem rico e 

respeitado proprietário de terras em Belém, sabemos que ele foi um parente de Elimeleque, o 

marido de Noemi. 

Rute decidiu por um ato de bondade com sua sogra acompanha-la de volta à Belém (Rt. 1:15 – 

22). 

Chegando em Belém, Rute foi rebuscar espigas no campo para obter sustento necessário para 

ambas. 

Por um acaso do destino Rute entrou nas terras que pertencia a Boaz, mas tudo era um propósito 

de Deus. 

Boaz ficou impressionado com aquela jovem estrangeira, pois o seu testemunho era muito 

diferente do que se esperava de uma moabita. 

Rute era tão honrada que pediu permissão para juntar as espigas deixadas para trás pelos 

segadores, apesar de aquele ser seu direito. Isto fez com que ela fosse admirada pelo seu 

caratê. 

Por seu comportamento, Boaz pode ser colocado na galeria de homens cheios de graça. 

Bondade é a marca mais marcante no seu jeito de ser. Ele mostrou-se habilitado pelo Espirito de 

Deus. Sua bondade é fruto desse Espirito. 

Boaz tem uma palavra afetuosa aos empregados ” O Senhor seja convosco”!  A resposta 

demonstra a reciprocidade que seus gestos provocam “O Senhor te abençoe”! 

Rute não fazia parte do grupo de empregados Boaz pergunta sobre ela, que se apresenta como 

estrangeira a moabita.  Boaz não a discriminou, não julgou pela aparência, tradições e 

preconceitos de seu tempo. Ele tinha a capacidade de ver além das regras para tratar as 

pessoas com respeito,  

Boaz refletia o amor de Deus. (1 Sm 16:7). 

Boaz ofereceu proteção e provisão e muito mais do que ela esperava, demonstrando o tipo de 

pessoa que ele era. 

 

LEIA E MEDITE: 
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VERSÍCULO Rute 2:1-23 

 

QUAIS SÃO MEUS OBJETIVOS: 

  

 Levar a criança a entender que a bondade é uma “semente” que todas as crianças devem 

plantar todos os dias. 

 Levar a criança a entender que essa é a lei da colheita aquilo que eu plantar também vou colher. 

 

 

QUAL É A SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 

Nesses dias as pessoas vivem hoje isoladas como se não dependessem umas das outras, vivem em meio a 

multidões e com sentimento de solidão e autossuficiência.   

Podemos perceber que as crianças hoje têm muita dificuldade em partilhar, dividir, alguma não tendo 

irmãos vivem em torno do seu próprio umbigo e acha normal não ter a interferência de um adulto que o 

corrija, e na verdade cabe aos pais esse olhar cuidadoso, por que essa criança está sendo mais uma para 

a estatística de uma sociedade egocêntrica.  

  

LOUVOR: 

 

“Vento de Deus” Renascer Praise 

“Deus agiu em meu favor” Renascer Praise 

“Deus é bom para mim” Três Palavrinhas. 

 

VERSÍCULO: 

 

Gálatas 6:9  Não vamos cansar  de fazer bem, porque na hora certa vamos colher lindos frutos... 

 

MINISTRANDO: 

 

Olá galerinha tudo bem com vocês?  

Hoje vamos terminar com a festa da colheita, isso significa que vamos colher tudo aquilo que plantamos; 

se eu plantar amor vou colher o que? Amor ou ódio?  

Aqui Bíblia fala que as pessoas, do povo de Deus faziam uma Festa a festa da Colheita para agradecer a 

deus porque ELE foi muito bom e as sementes cresceram e deram alimento.  

E falando em bondade hoje vamos conhecer a história está no livro de Rute. 

Havia um homem chamado Boaz  Ele era muito rico, e muito bondoso, ele tinha muitas terras de 

plantação de milho, trigo... e também muitos empregados e era atencioso, bondoso com eles. 

Um dia chegaram na terra dele, duas mulheres.  Elas não tinham dinheiro trabalho, e nem o que comer. 

O nome delas? Rute e Noemi 

 

 Então Rute disse Noemi: 

-- Você fica em casa e eu vou ao campo em meio as plantações colher espigas na fazenda de quem 

permitir. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gl/6/9+
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Rute não conhecia ninguém naquele ligar e saiu a procura de uma plantação onde pudesse colher, e por 

sorte entrou na fazenda de Boaz onde tinha muitos trabalhadores, ela pediu ao chefe deles para colher 

um pouco de espigas para ela e sua sogra e ele deu permissão. 

Quando Boaz chegou notou a presença daquela moça e perguntou ao seu empregado; 

Quem era a moça desconhecida? 

Ele respondeu: 

-- Seu nome é Rute ela me pediu para recolher e juntar espigas no meio dos ceifeiros e eu permitir. 

Boaz se aproximou dela e disse; 

-- Rute não vá colher em outras terras, nem se afaste daqui. Fique junto com as outras moças, vou dar 

ordem aos rapazes para não te importunar, quando tiver sede beba da água do jarro. 

Rute ficou muito agradecida e disse: 

-- Por que o Senhor se importa comigo, eu nem sou daqui. 

Boaz respondeu: 

-- Me contaram tudo que você é muito boa para Noemi e que você deixou seu pai e sua mãe sua cidade 

para viver num lugar com um povo que você não conhecia. 

Rute respondeu: 

-- Ah o Senhor me deu ânimo e me encorajou. 

 Na hora do almoço, Boaz chamou Rute para comer junto com os servos e lhe deu grãos tostados, ela 

comeu e se fartou e a sobra levou para casa. 

Quando voltou para a colheita Boaz deu ordem para seus servos deixarem ela pegar as espigas e 

mandou eles tirar para ela algumas espigas. 

E no final do dia Rute tinha recolhido e juntado muitos sacos de grãos. Quando chegou em casa Noemi 

ficou impressionada com a colheita e ainda com a sobra do almoço. 

 Noemi quis saber onde Rute trabalhou aquele dia e ela lhe contou tudo que aconteceu; 

 

Então crianças vocês viram como Boaz era bondoso com as pessoas. Ele não fazia diferença entre as 

pessoas, Boaz tinha o fruto do Espirito Santo que é a bondade e por isso sua colheita era bastante. 

 Rute também teve uma ótima colheita excelente porque ela foi muito boa com  Noemi. Ela plantou a 

semente da bondade e colheu bondade de Boaz. 

  

 

ORAÇÃO: 

 

Querido Deus, eu quero ter um coração bondoso e sempre pronto a ajudar o meu próximo, me 

ensina a espalhar essa semente por onde eu andar, me enche do teu Espirito Santo. 

Em nome de Jesus. Amém! 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS: 

 

Hoje vamos entregar uma oferta da colheita como Rute que ofertou sua vida ela deixou sua família sua 

cidade foi para um lugar estranho onde não conhecia ninguém só para cuidar de Noemi, essa semente 

de generosidade gerou uma grande colheita. 
Vamos entregar com amor nossa oferta. Pode ser um quilo de alimento, pode ser o que você ajuntou  

durante a semana, pode ser o que alguém te deu e hoje você quer entregar a parte que é de Deus.  

Vamos agora entregar uma oferta que agrada o coração de Deus! 
Em nome de Jesus. Amém! 
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VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

1. Para onde Noemi e Rute foram ? 

2. Quem era Boaz? 

3. Onde Rute foi trabalhar? 

4. Por que Boaz se encantou com Rute? 

5. Como Boaz tratava seus empregados? 

 

BILHETE PARA OS PAIS: 

 Queridos pais! 

Hoje falamos sobre um ato de generosidade que gerou uma colheita maravilhosa que ficou 

registrado na história de Boaz e Rute. 

 

Nosso ensinamento: Fazer nossas crianças entenderem que quando eu tenho um ato de 

bondade com alguém estamos movendo o mundo espiritual a nosso favor. 

  

Desafio da semana: Esta semana ajude seu filho a meditar no versículo Gálatas 6: 9 

 

Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração, entre no site do Kids: 

https://www.renascerkids.com/  

 

Deus abençoe! 

 

ATIVIDADE: 

EM ANEXO 

 

LEMBRANCINHA DA AULA: 

  

SACOLINHAS DA BONDADE – FAZER DE TNT pequenas sacolinhas e dentro as crianças decoram corações pré-

recortados. 

- Entregue pelo menos 5 cartões para cada crianças e elas vão distribuir para alguém que elas querem 

demostrar amor e bondade. Pode ser da família ou não.  

 

Sugestão de imagens: 

https://www.renascerkids.com/
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VERSÍCULO: 
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