
LIÇÃO 1
“Juntos somos melhores”

FOCO
 Por meio de Jesus cultivar relacionamentos saudáveis 

TEXTOS BÍBLICOS
Rute 1:16-17; 1 Coríntios 13:4-8; Provérbios 17:17

HISTÓRIA BIBLICA
Rute 1



 Muitas vezes quando lemos a Bíblia nos depara-
mos com algumas histórias e aventuras como vimos em 
Esdras e Neemias e a construção dos muros, mobilizan-
do todo o povo de Deus. Também estudamos sobre 
Josué que, depois de viajar pelo deserto, conquistou uma 
cidade, derrubou muralhas e lutou contra seus inimigos. 
Vimos ainda que Noé construiu uma grande arca e viveu 
a inimaginável aventura de salvar os animais, a humani-
dade e sobreviver a um dilúvio. 
Sabemos que todas essas histórias mostram a mão de 
Deus conduzindo, abençoando e transformando vidas. 
Aprendemos o quanto Deus cuida de nós em cada deta-
lhe mínimo de nossa vida mas muitas vezes tudo isso 
parece tão distante e difícil de acontecer algo similar 
conosco, não é mesmo? Mas tem bem especial que 
encontramos em todas essas narrativas: os relaciona-
mentos! 
Deus nos criou para sermos seres que vivam em comuni-
dade e se relacionem, por isso precisamos cultivar 
relacionamentos. Esdras e Neemias não ergueram 
muros sozinhos, Noé não construiu sozinho a arca e 
Josué não lutou nem conquistou uma cidade sozinho. 
Todos eles estavam debaixo da dependência de Deus e 
com muitas pessoas ao seu redor para realizar os planos 
que Deus preparou para eles.
Então, volto a pensar... Todos esses homens viveram 
histórias tão incríveis e  grandiosas que diante delas 
nossas vidas parecem sem graça... Só que não é bem 
assim....para Deus cada biografia tem uma grande 
importância e é única, principalmente se deixarmos 
Jesus fazer parte dela. 
Vocês já assistiram o filme UP- Altas aventuras ?  Up não 
é um desenho sobre um velhinho que resolveu se aven-
turar. O enredo fala sobre o que um relacionamento faz 
na vida das pessoas; mostra como compartilhar as 
aventuras e sonhos com alguém.  Na história, Carl 
jamais resolveria se arriscar se não fosse pelo sonho 
criado em conjunto com Ellie.
 Entregar a nossas vidas nas mãos de Deus pode ser 
comparado ao que aquele velhinho Carl fez com a sua 
casa, ou seja, você enche os balões e os entrega, deixa 
que Deus guie. Pode ser que no caminho encontremos 
alguém como Russel, um menino que não estava nos 
planos de viagem, mas que tem um propósito. 
O fato é que não podemos viver a vida sozinhos. A 
biografia da nossa vida não pode ser escrita apenas com 
a nossa caneta. Apesar de resistir ao menino Russel, Carl 
aos poucos aceitou aquela amizade, cultivou um 
relacionamento lindo e por fim viveu uma grande aven-
tura.

Assim como na história de Up, amizades podem aconte-
cer da forma mais inusitada e com um propósito que 
não imaginamos. No meio de tantas histórias heróicas e 
grandiosas que encontramos na bíblia, nos deparamos 
com uma história sem muitas aventuras mas que ensina 
lições preciosas sobre fidelidade, amizade e amor de 
Deus através de relacionamentos. 
A história de Rute e sua sogra Noemi mostra que o amor 
de Deus pode ser expandido através das pessoas que 
estão ao nosso redor, por meio de nossos relacionamen-
tos. O mandamento mais importante que Jesus deixou 
para nós é sobre amar. Um relacionamento onde o amor 
não se faz presente não funciona e acaba em brigas e 
coleção de mágoas. 
Devemos lembrar que o amor não é um sentimento, não 
se trata de emoção e sim decisão. Amar é acordar diaria-
mente e fazer escolhas sustentadas em Jesus para que 
através Dele possamos amar. A bíblia nos diz que: O 
amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, 
nem presunçoso. Não é orgulhoso, nem grosseiro. Não 
exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, 
nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim 
com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, 
sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um 
dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e 
cessarão, mas o amor durará para sempre. 
( 1 Coríntios 13.4-8). 

Nesta série aprenderemos sobre relacionamentos 
saudáveis e a importância deles para a nossa vida. Por 
meio da história de Rute veremos como Deus usa os 
relacionamentos para realizar a Sua obra.
Essa história começa com um homem chamado Elime-
leque e sua família que moravam em Belém de Judá, mas 
que estavam vivendo em uma época de muitas dificul-
dades e falta de comida e por isso decidiram se mudar 
para Moabe, em uma época onde os moabitas não eram 
um povo mais amigável para Israel, por causa de lutas e 
conquistas por territórios.
Em Moabe Elimeleque, Noemi e seus filhos Malom e 
Quiliion viveram por um tempo até que Elimeleque 
morreu. Seus filhos se casaram com duas moabitas, 
Rute e Orfa. Foi então que começou a triste jornada de 
Noemi. 

O AMOR NUNCA DESISTE, NUNCA
PERDE A FÉ SEMPRE TEM  ESPERANÇA

E SEMPRE MANTÉM FIRME. [ ]

PARA O
NOSSO
CORAÇÃO

Assim como na história de Up, amizades podem aconte-
cer da forma mais inusitada e com um propósito que 
não imaginamos. No meio de tantas histórias heróicas e 
grandiosas que encontramos na bíblia, nos deparamos 
com uma história sem muitas aventuras mas que ensina 
lições preciosas sobre fidelidade, amizade e amor de 
Deus através de relacionamentos. 



A bíblia conta que Noemi, seus filihos e suas noras moraram naquele lugar por 10 anos e nesse período os filhos de 
Noemi também morreram. Então, além de viúva, ela ficou sem os seus dois filhos. Era uma situação muito difícil para 
uma mulher naquela época, pois estaria sem sustento e proteção. 
Noemi então toma a decisão de deixar Moabe e voltar par Belém de Judá , sua terra natal, pois ouviu dizer que Deus 
estava abençoando aquela terra e lá havia comida. Ela então sugere que sua noras voltem para a casa de seus pais 
para que pudessem ter a oportunidade de casar novamente e ter uma família. Foi um momento difícil para elas que, 
depois de chorar de tanta tristeza, decidiram que não iriam abandonar Noemi, que insistiu que não haveria futuro 
nem esperança ao lado dela. Noemi não tinha mais esperança em seu coração.

Orfa decidiu seguir o conselho da sogra e voltou para sua família. Foi uma despedida muito dolorosa. Mas Rute, 
tomou uma decisão surpreendente e decidiu ficar ao lado de Noemi, abraçando a cultura, o povo e o Deus de sua 
sogra:

Rute respondeu: “Não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei; onde você viver, lá viverei. Seu povo 
será o meu povo, e seu Deus, o meu Deus.
Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qual-
quer coisa, a não ser a morte, nos separe!”. (Rute 1:16,17)

Rute abriu mão de ter uma oportunidade na vida para acompanhar a sua sogra. O nome de Rute significa “ amiza-
de” e naquele momento ela honrou esse significado e Deus a abençoou. Rute entendeu a importância de viver em 
comunidade e cultivar os relacionamentos. A decisão dela foi baseada no amor e ela não imaginava quais eram os 
planos que Deus tinha reservado para o futuro. 

Nós descobriremos essas planos nas próximas lições e   acompanharemos essa linda trajetória. Mas vou deixar um 
spoiler para vocês : O nome de Rute faz parte da árvore genealógica de Jesus! E ela foi a bisavó de um grande Rei e 
guerreiro da bíblia.

Os planos de Deus estão além de nossa vista. É importância termos relacionamentos que nos aproximem mais de 
Jesus. Assim poderemos sustentar o nosso próximo e sermos sustentados em amor em todos os momentos. C. S 
Lewis ensina sobre amizade e suas palavras se encaixam como luva na história de Rute e dizem muito sobre nossos 
relacionamentos também: 

“Mas, para um cristão não existem coincidências. Um mestre de cerimônias secreto está a trabalhar. Cristo, que 
disse a seus discípulos “Vocês não me escolheram, eu os escolhi”, pode verdadeiramente dizer a cada grupo de 
amigos cristãos “Vocês não escolheram uns aos outros, eu escolhi vocês uns para os outros”. A Amizade não é uma 
recompensa para nosso discernimento e bom gosto em achar um ao outro. É o instrumento pelo qual Deus revela a 
cada um as virtudes de todos os outros. Elas não são maiores que as virtudes de outras mil pessoas. Pela Amizade, 
Deus abre nossos olhos a elas. Como as demais virtudes, são derivadas de Deus e, então, numa boa Amizade, são 
por ele aumentadas, de modo que sejam seus instrumentos para criar tanto quanto para revelar. Nesse banquete, é 
ele quem põe a mesa e é ele que escolhe os convidados. E ousamos imaginar que é ele mesmo que algumas vezes 
preside (e que sempre deveria fazê-lo). Que sempre o tenhamos como nosso Convidado.”

— Os quatro amores (Clássicos C. S. Lewis) de C. S. Lewis

A DECISÃO



- Conte a história de Rute apenas o capítulo 1, deixando um suspense para os

capítulos restantes da história.

- Conversem sobre a importância da amizade e da vida em comunidade. Que

Deus coloca pessoas em nossa vida para nos abençoar com a sua amizade e

também para nos moldar.

- Fale sobre a escolha de Rute em ficar com a sogra Noemi, foi uma escolha de

amor e amizade. Leia para eles 1 Coríntios 13.4-8 e compare com as atitudes de

Rute a definição de amor (O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento,

nem presunçoso. Não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à 

ua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim

com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e

sempre se mantém firme). Diga a eles que são características que temos que ter em

nossas amizades e relacionamentos.

- Quando temos amigos somos mais fortes, pois eles nos ajudam a levantar na

dificuldade, nos dão força em momentos de dúvidas e indecisões e compartilham

as alegrias e vitórias.

CONEXÃO COM AS CRIANÇAS



ao postar no Instagram marque @kidsibmalphaville

Escreva uma carta para seu melhor amigo ressaltando as suas qualidades. Lembre de 
alguma situação que ele foi muito especial para você e te ajudou. (se for possível envie 
um chocolate junto com a carta como uma demonstração de seu amor por ele)

DESAFI0 DA SEMANA

v e r s i c u l o

p a r a

m e m o r i z a r

“O amigo é sempre leal, e um irmão nasce na
hora da di�culdade”. (Provérbios 17:17)



Deus nos criou para sermos seres que vivam em comunidade e se relacionem. 

Nesta série aprenderemos sobre relacionamentos saudáveis e a importância dele

para a nossa vida, através da historia de Rute veremos como Deus usa os

relacionamentos para realizar a sua obra.
Nossa atividade será em família, convide todos que estão em casa e vamos brincar

de “Siga o mestre”, você pode iniciar a brincadeira e será o Mestre que dará as ordens

e os participantes deverão cumpri-las desde que sejam precedidas das palavras de

ordem: “O mestre mandou”. 
As ordens que não começarem com essas palavras não devem ser obedecidas.

Por isso, esse é um jogo que exige bastante atenção, uma vez que será eliminado aquele

que não cumprir as ordens ou cumprir as ordens sem as palavras de comando.

A diversão está na dificuldade das tarefas dadas pelo chefe, que pode pedir, por exemplo,

que os seguidores tragam objetos de determinada cor ou façam uma sequência de

atividades de uma vez só, como: “O mestre mandou...pular de um pé só mostrando a

língua, girando e batendo palma!” Habilidades trabalhadas neste jogo: concentração,

percepção auditiva, imaginação, coordenação motora, atenção e noção corporal. 

Aproveitem bastante esse momento em família e reservem um tempo para conversar

e memorizar o versículo da semana..

C O R P O  E  M O V I M E N T O
Deus nos criou para sermos seres que vivam em comunidade e se relacionem. 

Nesta série aprenderemos sobre relacionamentos saudáveis e a importância dele

para a nossa vida, através da historia de Rute veremos como Deus usa os

relacionamentos para realizar a sua obra.

C O R P O  E  M O V I M E N T O





MAIS UM DESAFIO PARA VOCÊ!





AYBFSOJFSLW
BGSKJHGIOPF
AKHAKJHABH
ASNMKJHAFQ
LOAMIGOKJBI
WZMNBXVHJS
QWAPLJHGSJP

ENCONTRE A PAL AVR A AMIGO
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