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O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus! (Rute 1:16b)
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Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar totalmente de sua ajuda;
Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado!
Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia);
A criança precisa olhar para a meditação. Aponte para as figuras para que ela acompanhe;
Leia a meditação antes para saber se você precisará de algum material;
Para você entender o que aprenderam nesse domingo leia: Livro de Rute

Segunda-feira
Fale para a criança: Mais uma vez o povo de Israel estava
desobedecendo a Deus, por isso estavam sofrendo com uma
grande fome em uma terra chamada Judá.
A criança repete os nomes em negrito: Em Judá existia um
homem chamado Elimeleque, ele era casado com Noemi. Eles
tinham dois filhos chamados Malom e Quiliom.
Continue: Por causa da grande fome que estava acontecendo
na cidade de Belém de Judá, eles decidiram ir para Moabe em
busca de alimento.
Diga: Depois de algum tempo morando em Moabe, Elimeleque morreu deixando Noemi viúva
com seus dois filhos.
Fale em tom de reprovação: Seus filhos cresceram e se casaram com mulheres moabitas, Orfa
e Rute. O povo dela adorava falsos deuses.
Atividades: Pinte Elimeleque e sua família indo para Moabe.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor me ajude a aprender sua Palavra.

Terça-feira
Fale para a criança: Alguns anos depois os filhos de Noemi, Malom e Quiliom, morreram. Assim,
Rute e Orfa também ficaram viúvas igual Noemi.
Fale com um rosto triste: Que triste! Noemi perdeu seu marido e seus dois filhos!
Ensine: Noemi estava passando por um momento muito difícil da sua vida, mas Deus estava
cuidando dela, porque o Senhor sempre cuida dos seus filhos. Deus também sempre cuida de
você e te dá o que você precisa.

Noemi soube de uma boa noticia: A fome na cidade de Belém tinha acabado!
Continue: Depois de 10 anos morando com os moabitas, Noemi decidiu voltar para a sua cidade,
Belém de Judá, e junto com ela foram Orfa e Rute.
Faça rosto de suspense: Mas durante a viagem, Noemi pede para suas noras voltarem para
suas famílias e ficarem em Moabe.
Pergunte: Será que elas continuarão com Noemi ou voltarão para suas famílias? Amanhã você
irá descobrir!
Atividade: Cole papel picado verde na grama onde Noemi está conversando com suas noras.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por sempre dar o que eu preciso.
Quarta-feira
Fale para a criança: Orfa preferiu voltar para Moabe e ficar com
a sua família, mas Rute decidiu ficar com Noemi e seguir o
nosso Deus. Ela disse que o povo e o Deus de Noemi também
seria o dela.
Continue: Rute nasceu em Moabe, uma cidade que adorava
deuses falsos, mas ela escolheu obedecer ao Deus de Abraão,
Isaque e Jacó.

Afirme: Rute entendeu que existe somente um Deus verdadeiro.
Diga: Quando elas chegaram a Judá, ninguém reconheceu Noemi, porque ela estava muito mais
velha e tinha sofrido muito.

Continue com a história: Rute resolveu trabalhar para conseguir comida para ela e Noemi.
Então ela foi para uma plantação de um senhor muito rico e importante chamado Boaz.
Fale para criança: Sabe quem era a mãe de Boaz? Raabe. Aquela que ajudou os espiões em
Jericó.
Fixando a lição/A criança repete: Posso escolher fazer parte da família de Deus, o único Deus
verdadeiro!
Atividade: Leve Rute até as plantações de Boaz.

Oração - Leia e a criança repete: Obrigado Deus porque sei que cuida de mim.
Quinta-feira
Fale para criança: Boaz apareceu no campo para falar com os colhedores e viu uma moça
diferente, ele perguntou quem era.
Seus empregados responderam: "É Rute, ela voltou de Moabe com Noemi, isso é tudo que eu
sei, ela me pediu para recolher o que caísse e está colhendo a manhã toda".
Continue: Ele reconheceu a bondade de Rute, por não abandonar a sua sogra Noemi e por
buscar a ajuda do Senhor.

Fale com alegria: Na hora do almoço, Boaz convidou Rute para comer junto com seus
trabalhadores. Logo depois ele mandou eles deixassem cair algumas espigas, para que Rute
colhesse, e que não era para brigar com ela por isso.
Diga: Rute colheu por toda à tarde, e levou para Noemi comer. Noemi ficou admirada e perguntou
onde tinha trabalhado, e ela lhe contou sobre Boaz. Deus estava cuidando de tudo.
Fale olhando nos olhos: Deus nunca irá abandonar você, não importa se o momento for triste
ou alegre, Deus sempre está com você. Assim como Rute, Deus quer que você faça o que
prometeu.
Fixando a lição/A criança repete: Posso escolher fazer parte da família de Deus, o único Deus
verdadeiro!
Atividade: Circule o que Rute colhia nos campos de Boaz:

Oração - Leia e a criança repete: Deus obrigado por estar comigo em todos os momentos.
Sexta-Feira
Fale para a criança: Boaz comprou as terras de Noemi que
perteciam a Elimeleque e seus filhos e se casou com Rute.
Eles tiveram um filho e deram o nome de Obede.
Continue: Rute foi boa para com Noemi, cuidou dela e
cumpriu o que havia prometido, foi fiel com Noemi e com
Deus até o fim.
Diga: Boaz também foi homem que cumpriu com sua
palavra, cuidou de Rute como tinha prometido.
Fale com alegria: Deus abençoou Noemi e Rute porque elas decidiram confiar em Deus.
Deus estava com elas em todos os momentos e deu a elas uma nova família.
Da família de Rute vieram muitos reis de Israel. Ela foi bisavó do rei Davi!
Fale sorrindo: Rute fez o que tinha falado e
Deus cuidou dela.
Fixando a lição/A criança repete: Posso
escolher fazer parte da família de Deus, o único
Deus verdadeiro!
Atividade: Pinte Noemi, Rute e Boaz com seu
filho Obede.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a fazer o que prometo!

