TOP KIDS

MEDITAÇÃO – Kids 1

7ª SEMANA

SEMANA 9 – RUTE
Nome:________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor / Contato: ___________________ /__________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – Seja o seu ‘sim’, ‘sim’, e o seu ‘não’, ‘não’; o que passar disso vem do Maligno. (Mateus 5:37)
2 – O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas
riquezas em Cristo Jesus. (Filipenses 4:19)

Versículo: Enviar vídeo para o professor da criança até 26.04.2020
SEGUNDA-FEIRA
1. O povo de Israel ainda estava vivendo no ciclo da desobediência. Eles estavam sofrendo nas
mãos do rei de Moabe. A cidade de Belém estava passando por tempos de fome. Havia nessa
cidade uma família especial, vamos conhecê-los. Complete os nomes com as vogais que faltam.
Dica: Rute 1:2.
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2. A fome em Belém era uma disciplina do Senhor. Elimeleque tentou fugir com a sua família para
a terra de Moabe, povo inimigo de Deus. Pinte o caminho de Belém a Moabe.

3. Depois de um algum tempo vivendo em Moabe, algumas coisas mudaram. Coloque as imagens
na ordem:
A – Elimeleque morreu.
B – Malom e Quiliom casaram com
mulheres moabitas: Rute e Orfa.
C – Malom e Quiliom morreram e

Orfa

Malom

ficaram apenas as três viúvas.
Rute

Falando com Deus: Obrigado Senhor, por sempre cuidar de mim!

Quiliom

TERÇA-FEIRA
1. Israel tinha sido liberto das mãos do rei Eglom pelas mãos de Eúde (o juiz canhoto!). A fome
passou e Noemi decidiu voltar para Belém. No caminho, Noemi se despediu de suas noras. Uma
delas disse que queria seguir Noemi. Ligue e pinte a nora que seguiu Noemi. Dica: Rute 1:14.

Rute

Orfa
Noemi
2. Rute não conhecia a Deus, pois era moabita e tinha outros costumes. Ela poderia ter ficado em
Moabe e casado de novo, mas ela fez uma decisão que mudou a sua vida. Rute abandonou sua
velha religião e escolheu seguir o Deus de Abraão. Marque V para Verdadeiro e F para Falso:
Com o exemplo de Rute aprendo que devo cumprir o que digo e prometo.
Devo cumprir minhas promessas e o que falo, mesmo que seja incômodo ou difícil.
Quando cumpro minhas promessas pareço mais com Deus, pois ele sempre cumpre o que diz.
3. Noemi chegou a Belém muito triste. Ela reconheceu a disciplina do Senhor. Noemi pediu que as
mulheres de Belém a chamassem por outro nome. Leia em Rute 1:20 e escreva o nome na lacuna.
Depois leia em voz alta o significado.
Noemi: agradável, encantadora.

__________: amarga.
.

Falando com Deus: Senhor, eu quero cumprir o que prometo.
QUARTA-FEIRA
1. Em Belém, Rute se dispôs a colher espigas para sustentar a sogra. Rute era generosa e tinha
prazer em ajudar a quem precisasse. Generosidade é uma das qualidades de Deus. Ele também
quer que você seja generoso. Responda abaixo:
Você já foi generoso com alguém? Seja
generoso nessa semana. Faça uma das tarefas:
( ) Dividir o seu lanche com um colega.
( ) Pagar um lanche para alguém.
( ) Doar um brinquedo.

Deus é generoso. Ele havia
mandado que as uvas e
espigas que caíssem na hora
da colheita ficassem para os
que não tinham o que comer.
Rute pôde ajudar sua sogra
colhendo essas sobras.

2. Rute foi colher no campo de um homem chamado Boaz. Ele era parente próximo de Elimeleque,
esposo falecido de Noemi. Ele ouviu falar que Rute era uma pessoa virtuosa. Uma pessoa virtuosa
tem muitas qualidades de caráter. Circule 6 virtudes de Rute e depois pinte o desenho.

Generosa
Mentirosa

Educada
Fiel

Bondosa
Fofoqueira

Trabalhadora

Briguenta
Humilde

Boaz teve cuidado com Rute e ordenou que os seus servos a tratassem bem.
Falando com Deus: Senhor, eu quero ser uma pessoa generosa.
QUINTA-FEIRA
1. Nada acontece por acaso. Deus faz tudo pensando em nós. Com Rute não foi diferente. O
Senhor estava trabalhando em cada detalhe de sua vida para levá-la até o seu plano. Leia o
versículo abaixo com a folha virada para o espelho e depois complete as lacunas:

Sabemos que _________ age em ___________ as _________ para o ______ dos
que o ____________. (Romanos 8:28)
Deus tem um plano para a sua vida também. Ele está trabalhando
nisso sempre. Nunca esqueça que você é importante para Deus.
2. Boaz era bondoso com Rute e a convidou para almoçar. Ela voltou para casa levando a colheita
e um pouco da comida para Noemi. Quando a encontrou, contou tudo o que tinha acontecido no
seu dia. Noemi ficou muito feliz e reconheceu o amor de Deus. Pinte a cena e leia o que ela disse:

Boaz é nosso
resgatador!

Resgatador: aquele que
podia comprar as terras de
Noemi e devolver para ela.

Falando com Deus: Obrigado por sempre cuidar de mim.

SEXTA-FEIRA
1. Noemi ensinou Rute como agir com Boaz. Rute obedeceu a tudo. Boaz se encantou com a
coragem de Rute e se dispôs a fazer de tudo para resgatar as terras. Depois de pagar o preço do
resgate, o que aconteceu? Marque um X nas alternativas corretas: Rute 4:9-10, 13.
(
(
(

) Boaz não conseguiu resgatar as terras que pertenciam à Noemi e Rute.
) Boaz cumpriu com a sua palavra e resgatou as terras, devolvendo-as para Noemi.
) Boaz casou-se com Rute.

2. Boaz pagou um alto preço para ficar com Rute. Da mesma forma, Jesus também pagou um
preço por cada um de nós. Jesus nos resgatou. Pinte o desenho abaixo. Depois complete o
quadro com as vogais e descubra qual foi o preço da salvação.
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JESUS NOS AMA E PAGOU O PREÇO PARA NOS RESGATAR!

3. Rute mostrou ser uma mulher de compromisso. Ela honrou sua sogra e a Deus até o fim. Boaz
também foi homem de palavra, ele fez para com Rute o que disse que faria. Os dois foram
recompensados por isso. Siga as setas e depois escreva o que é um compromisso:
uma

Compromisso é
fazer

promessa
fielmente.

e cumpri-la

Compromisso é ____________ uma _________________ e ___________-_____ fielmente.
4. Deus abençoou Boaz e Rute dando-lhes um filho chamado Obede. Deus honrou Rute, e a
colocou na linhagem do rei Davi. Dessa família veio mais tarde o resgatador da humanidade:
JESUS. Pinte o rei que foi neto de Rute.
Rute

Pela decisão que Rute
tomou, sua vida foi
completamente
diferente.

Boaz

Obede

Jessé

Rei Davi

Falando com Deus: Senhor, eu confio nos teus planos para minha vida.
.

Rute foi a bisavó do rei
Davi e entrou na
linhagem de Jesus!

