
 
 

 

 

AMAR, CUIDAR E SERVIR. 

 

 

OBJETIVO: Levar às crianças a aprender que nós devemos praticar a 

bondade. Assim como Deus tem sido bom para conosco! 
 

BOAS VINDAS: Receba as crianças com muita alegria, partilhe sempre sobre 

a sua semana o que vivenciaram, CELEBRE a presença dos visitantes com 

canções e aplausos. (aproveite para incentivá-los a trazerem visitantes) 
 

ORAÇÃO: ____________________________________________ 

 

LOUVOR: Uma mulher de aliança (Radicais Kids). 

 

QUEBRA GELO: Você já deixou de fazer algo que queria para cuidar de 

alguém? 

O que você fez? 
 

COMPARTILHANDO A PALAVRA: 

Rute 1 e 2. 

 

       Nesse mês o tema proposto pela nossa Igreja é Rompendo Limites, Hoje 

vamos ver a história de uma mulher que rompeu limites de toda segurança e 

conforto que ela poderia ter, escolhendo seguir com sua uma sogra que 

também era sua amiga, seu nome era Rute, vamos mergulhar nessa história?  

      Quem já mudou de cidade ou estado? A experiência foi boa? Foi fácil 

fazer amizade? Então, Elimeleque e sua esposa Noemi com seus filhos, Malon e 

Quiliom, se mudaram de Belém para Moabe por causa de uma grande fome 

sobre a terra. Fome esta permitida por Deus, pela desobediência de Israel, 

seu povo amado. É como se diz: o pai que ama corrige. 

      É assim que os nossos pais  agem para que os  escutemos  as suas 

orientações. Concordam? Estando em Moabe, Elimeleque fica doente e morre. 

Seus filhos que haviam casado com moabitas também morreram, que triste né?  

       Deixam as mulheres sem um apoio masculino na família.          Noemi 

percebe a tragédia instaurada, e agora? 

Ela dá uma orientação pras suas noras Rute e Orfa voltem para perto de seus 

parentes e tentem refazer a vida de vocês. Eu estou velha, sem forças para 

trabalhar, não tenho como casar, nem ter mais filhos, minha vida acabou, esse 

foi o sentimento de Noemi. Orfa seguiu o conselho, Mas.... Rute, decidiu seguí-

la como também amar e servir o Deus de Noemi. Dizendo: O seu Deus será o 

meu Deus... Será que eu e você estamos sendo exemplos, tendo atitudes boas? 

Que os nossos amigos parentes venham perguntar, porque somos obediente, 

bons, amáveis...e queiram amar o nosso Deus? Agora, Deus pode agir em favor 

das duas mudando suas histórias. Rute, obedece as orientações de Noemi e vai 

em uma plantação colher sementes para se alimentarem e é neste tempo, que 

Boaz parente de Elimeleque, vê Rute  das boas atitudes dela para com Noemi, 

se apaixona e se casam. Boaz resgata os bens, terras, de Noemi e Rute. Deus 

abençoa a Noemi trazendo alegria, tendo em seus braços um netinho. E Rute, 

por querer ser obediente entra na história do povo de Israel, como a bisavó do 

rei Davi. Deus disse que em nosso dia a dia vamos ter dificuldades, até em 

nossa família. Mas, Deus promete estar conosco todos os dias. 

 

 

1-E SE RUTE VOLTASSE PRA SUA FAMÍLIA? 

 

               Não teria problema, não seria errado ela retornar, mas quando ela 

rompeu o limite da segurança que sua família lhe traria, escolhendo não só 

acompanhar a sua sogra, mas servir ao Deus que sua sogra servia, o próprio 

Deus tratou de recompensá-la, Deus pode mudar tudo na sua vida e lhe fazer 

sorrir quando você decide realmente largar tudo por Ele (Rt 1.16-17). 

 

 

2- DEUS NOS CONVIDA A SERMOS ALTRUISTAS COMO RUTE. 

 

          Um altruísta é uma (pessoa que se preocupa em cuidar das outras 

pessoas), lembra do lema da nossa igreja? Amar, cuidar e servir! 

         Assim vemos Rute, ela não colocou seus interesses em primeiro lugar, 

viu a situação da sua sogra e foi serví-la não se importando com o grau de 

dificuldade que poderia viver longe da sua família. E Deus a honrou, restituiu 

sua família de uma forma linda. Rute foi para Noemi melhor do que 7 filhos. 

       Deus tem nos dado a oportunidade de amar, cuidar e servir, você tem 

percebido isso? 

KIDs 



Quer compartilhar alguma situação vivenciada? 

 

3- CONHECENDO DEUS PELA VIDA DO OUTRO. 

 

          Vamos nos deparar com muitas pessoas que só pensam nelas mesmas e 

se esquecem das necessidades dos outros, mas o Espírito Santo que habita 

em nós, nos ensina a sermos bondosos uns com os outros, cuidando, amando, 

protegendo, dividindo o que temos, fazendo o bem a todas as pessoas, como o 

Senhor Jesus fez conosco, que não pensou em si mesmo, mas nos amou até a 

morte. (Filipenses 2:5 ao 11). 

            A palavra de Deus diz que a bondade é um dom do fruto do Espírito, 

pois temos que negar a nós mesmos para sermos bondosos com as pessoas, 

pois às vezes teremos que abrir mão do nosso conforto e dividir o que nós 

temos com os outros. Rute fez isso porque amava muito Noemi e queria 

cuidar dela até o fim da vida dela, mesmo sabendo que podia passar fome e 

frio junto de Noemi, ela foi bondosa com sua sogra, não pensou nela mesma e 

sim em Noemi, por este motivo Deus abençoou Rute. 

            Quem são as pessoas que Deus tem colocado em sua vida para se 

revelar a você, e você pode dizer hoje, o teu Deus é o meu Deus? Ou quem são 

as pessoas a quem Deus quer se revelar através da nossa vida, e que elas 

possam dizer que o nosso Deus é o Deus delas? 

VOCÊ SABIA? O nome Rute significa AMIGA! Bacana, né? 

 

CONCLUSÃO:  Peça para cada criança desenhar o contorno da sua mão numa 

folha e responder a pergunta: “Eu gosto de amigos que ... (sorriem, me dão 

atenção, me abraçam, me ajuda na lição, etc). A resposta que a criança der, ela 

escreve na palma da mão que ela desenhou. Professor(a) explique a elas que 

aquilo que elas querem que os seus amigos façam, elas devem fazer também 

para eles. Aproveite este momento para orar junto com elas, para que Deus 

abençoe a sua escola derramando bondade no corações dos alunos para que 

tratem bem uns aos outros.  

 

“Façam aos outros, o que querem que eles façam a vocês.”Mt 7:12 

Por: Juliana Soares/IMW-Suruí. 

 
 

VAMOS ORAR? Espírito santo queremos utilizar o fruto que nos deste pra 

abençoar, edificar e inspirar outras vidas, nos capacite para revelarmos 

Jesus em  toda a nossa maneira de viver, te pedimos, em nome de Jesus, 

Amém. 

 

 

Você já entregou sua vida pra Jesus? 

Você deseja decidir hoje obedecer a palavra de Deus sempre? 

 
 

PEDIDOS DE ORAÇÃO E TESTEMUNHOS: Ensine a importância de 

agradecer pelos milagres e provisões que tem recebido, Deus se alegra com 

um coração grato. Forje sempre no coração deles que dependemos de Deus 

pra tudo e como é bom estar nessa dependência Deus tudo pode! 

 

 
 

HORA DAS ATIVIDADES! 
 

AVISOS: culto kids – Domingo às 10 EBD e as  19h (leve seus 

amiguinhos). 
 

 

 

HORA DO LANCHE! 

 
 

ATENÇÃO: Incentive-os a não faltar e a trazerem visitantes bem como seus 

pais para o GCEU de adultos. Celebre sempre os aniversariantes, crie 

lembrancinhas temáticas etc. e não se esqueça de Compartilhar conosco! 

Whatsapp(21) 9 7277-2968/Noeli Lima. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Embaralhe o versículo para as equipes montarem na ordem correta: 

 
 

 

 
 

 

 

 


