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PARA O NOSSO CORAÇÃO

 Você gosta de novidades? Eu gosto muito! Gosto de todo tipo de novidade: novidades da tecnologia, novidade de filmes e séries para assistir, mas 
principalmente as novidades na vida de meus amigos e familiares. Quando alguém consegue um emprego, faz uma viagem dos sonhos, é pedido em 
casamento enfim, gosto muito de saber das novidades que acontecem na vida deles, pois é muito legal quando eles compartilham as novidades, pois 
podemos participar e vibrar junto. Você se alegra, e vibra quando seus amigos compartilham a vida com vocês? 
  Tudo isso faz parte dos relacionamentos, vivenciamos e vibramos as novidades na vida de nossos amigos.  
Lembrei do personagem que inspirou a nossa série, o Carl do desenho UP. Definitivamente ele estava vivendo uma vida pacata e sem novidades, quem 
trouxe novidades para a sua vida foi sua esposa Ellie e depois o garotinho Russel. Isso me fez pensar de como os amigos fazem com que a nossa vida possa 
ser vivida de forma mais intensa, animada e também na dificuldade, podemos partilhar a nossa dor.
Como vocês já sabem, em nossa série estamos falando sobre a importância dos relacionamentos, das nossas amizades e como Deus nos abençoa, nos 
ensina, nos guia e até mesmo nos leva a  aventuras e a reviravoltas em nossa história de vida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
As vezes passamos por uma fase de sofrimento ou dificuldades e quando menos esperamos Deus manda uma novidade para nos animar e nos abençoar.
Você já orou e pediu a Deus novidades em sua vida? 
Sabe, fico pensando em nossa personagem Rute, ela não parecia estar buscando nada novo em sua vida, ou também algo que fosse apenas do seu interes-
se. A sua amizade com Noemi realmente buscava ajudá-la no momento de dor. E sabe de que forma Deus a recompensou? Trazendo uma grande novidade 
em sua vida. Mas antes de descobrirmos essa novidade vamos relembrar um pouco de sua história?
 Noemi e sua família moravam em Belém de Judá, mas devido a um período de muita fome eles se mudaram para Moabe na esperança de uma vida melhor. 
Em Moabe os filhos de Noemi e Elimeleque se casaram com moças moabitas: Rute e Orfa. Depois de alguns anos Elimeleque e seus filhos morreram, 
deixando então as três mulheres viúvas (Noemi, Rute e Orfa).
Noemi, decide deixar a cidade de Moabe, retornar a Belém de Judá, pois ouvira dizer que havia comida em sua terra natal. Ela então, dispensa suas noras, 
pois entende que elas eram jovens e poderiam casar-se novamente e refazer a sua vida. 
A princípio elas não aceitaram deixar Noemi, mas com um pouco de insistência Orfa decide seguir a sua vida. Porém, Rute faz uma linda declaração de 
amizade e amor a sua sogra, dizendo que estaria com ela onde quer que ela fosse, que seu povo seria o dela e que seu Deus também seria o dela (Rute 
1.16-17). E assim Orfa e Rute seguem juntas para Belém de Judá. Lá, a vida de Rute já começa a mudar, pois ela vai recolher comida na terra de Boaz, que 
logo se interessa por ela, pois viu o quanto ela era uma pessoa boa, ao decidir ficar com sua sogra e cuidar dela.
Hoje veremos mais um trecho dessa linda história. Mas antes vamos entender um pouco da cultura e costumes judaicos da época. Naquele período havia 
uma lei deixada aos judeus em relação a família, nela se usava a expressão “parente resgatador”. O parente resgatador tinha algumas responsabilidades:
1. Se um israelita se tornasse pobre a ponto de ter de vender suas terras, um familiar dele deveria pagar suas dívidas para que aquela terra permane-
cesse na família. (Levíticos 25.23-34)
2. Se um israelita  se tornasse pobre a ponto de ter de vender a si mesmo como servo para pagar sua dívida, o parente resgatador devia comprar esse 
indivíduo, para que ele não tivesse que servir a alguém fora da própria família (Levíticos 25.35-55). O israelita pobre pagaria sua dívida e iria trabalhar para 
seu parente, que deveria tratá-lo melhor do que um desconhecido o trataria.
3. Garantir um herdeiro para o irmão morto (Dt 25: 5-10: “Se irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu 
não se casará com outro estranho, fora da família; seu cunhado a tomará, e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O 
primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague de Israel.
4. Fazer justiça quando um parente era morto por outro israelita nas condições descritas em Números 35.9-34.
5.  Tomar conta de parentes em circunstâncias difíceis. 

 Em geral o parente resgatador teria de ajudar seus familiares mediante algumas situações difíceis que ele enfrentasse na vida. Porém naquela época que 
Rute vivia, infelizmente muitos judeus não estavam cumprindo as leis que Deus havia deixado a eles para que uns pudessem cuidar dos outros. 
Agora que entendemos um pouco do que se tratava essa lei deixada por Deus, vamos voltar a nossa história.
Rute então teria um parente resgatador assim como a lei manda? Sim teria, porém, infelizmente naquela época muitos não estavam cumprindo a lei de 
Deus e aparentemente nem cogitou que alguém iria resgatá-la. Mas ao ver a aproximação e interesse de Boaz, brota então em Noemi uma esperança.   
Percebemos então o amor e amizade recíproco de Noemi para Rute, afinal ela poderia manter Rute ao seu lado para que ela ajudasse em seu sustento. Mas 
ao contrário disso no início do capítulo 3 de Rute, diz: “Certo dia Noemi disse a Rute: Minha filha, não acha que está na hora de procurarmos um lar para 
você, para que você seja feliz?”
Noemi então aconselha Rute a estar bonita e perfumada, para que seja notada por Boaz e para que tivesse oportunidade de conversar com ele demons-
trando seu interesse para que ele fosse seu resgatador. 
Como vimos no Capítulo 3 Rute faz exatamente isso, e Boaz se surpreende com ela, afinal ela poderia escolher algum outro parente mais jovem e atraente, 
mas Rute vê a bondade de Boaz (pois ele havia deixado que ela recolhesse alimento em sua plantação e também demonstra cuidado para com ela- 
Rute2.8-9).
Mas em meio a essa conversa tinha um porém.... Boaz não era parente mais próximo e outro teria direito a ser o resgatador e ele precisava verificar essa 
situação.
O que vocês acham que acontecerá com a vida de Rute? Será que uma grande novidade está prestes a bater em sua porta? Saberemos na próxima 
semana.....
E você já parou para pensar que além da lição de amizade, essa história também muito se parece com o nosso relacionamento com Deus. O conceito do 
parente resgatador nos lembra que tudo em nossa vida pertence a Ele e que Jesus nos ordena que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmo (Mt. 
22.39-40), assim como Rute e Noemi que tinham um profundo amor nessa amizade. Além disso, Jesus é o nosso “parente resgatador” perfeito, pois Ele 
pagou o preço por nós (Efésios  1.7 ”Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados.) e por isso 
hoje podemos ter um relacionamento com Ele que é nosso melhor amigo, presente a todo momento em nossa vida.
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 Você gosta de novidades? Eu gosto muito! 
Gosto de todo tipo de novidade: novidades da tecnolo-
gia, novidade de filmes e séries para assistir, mas princi-
palmente as novidades na vida de meus amigos e fami-
liares. Quando alguém consegue um emprego, faz uma 
viagem dos sonhos, é pedido em casamento enfim, 
gosto muito de saber das novidades que acontecem na 
vida deles, pois é muito legal quando eles compartilham 
as novidades, pois podemos participar e vibrar junto. 
Você se alegra, e vibra quando seus amigos comparti-
lham a vida com vocês? 
  Tudo isso faz parte dos relacionamentos, viven-
ciamos e vibramos as novidades na vida de nossos 
amigos.  
 Lembrei do personagem que inspirou a nossa 
série, o Carl do desenho UP. Definitivamente ele estava 
vivendo uma vida pacata e sem novidades, quem trouxe 
novidades para a sua vida foi sua esposa Ellie e depois o 
garotinho Russel. Isso me fez pensar de como os amigos 
fazem com que a nossa vida possa ser vivida de forma 
mais intensa, animada e também na dificuldade, pode-
mos partilhar a nossa dor.
Como vocês já sabem, em nossa série estamos falando 
sobre a importância dos relacionamentos, das nossas 
amizades e como Deus nos abençoa, nos ensina, nos 
guia e até mesmo nos leva a  aventuras e a reviravoltas 
em nossa história de vida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 As vezes passamos por uma fase de sofrimento 
ou dificuldades e quando menos esperamos Deus 
manda uma novidade para nos animar e nos abençoar.
Você já orou e pediu a Deus novidades em sua vida? 
Sabe, fico pensando em nossa personagem Rute, ela não 
parecia estar buscando nada novo em sua vida, ou 
também algo que fosse apenas do seu interesse. A sua 
amizade com Noemi realmente buscava ajudá-la no 
momento de dor. E sabe de que forma Deus a recom-
pensou? Trazendo uma grande novidade em sua vida. 
Mas antes de descobrirmos essa novidade vamos relem-
brar um pouco de sua história?
 Noemi e sua família moravam em Belém de 
Judá, mas devido a um período de muita fome eles se 
mudaram para Moabe na esperança de uma vida 
melhor. Em Moabe os filhos de Noemi e Elimeleque se 
casaram com moças moabitas: Rute e Orfa. Depois de 
alguns anos Elimeleque e seus filhos morreram, deixan-
do então as três mulheres viúvas (Noemi, Rute e Orfa).
Noemi, decide deixar a cidade de Moabe, retornar a 
Belém de Judá, pois ouvira dizer que havia comida em 
sua terra natal. Ela então, dispensa suas noras, pois 
entende que elas eram jovens e poderiam casar-se nova-
mente e refazer a sua vida. 

 A princípio elas não aceitaram deixar Noemi, 
mas com um pouco de insistência Orfa decide seguir a 
sua vida. Porém, Rute faz uma linda declaração de 
amizade e amor a sua sogra, dizendo que estaria com ela 
onde quer que ela fosse, que seu povo seria o dela e que 
seu Deus também seria o dela (Rute 1.16-17). E assim 
Orfa e Rute seguem juntas para Belém de Judá. Lá, a vida 
de Rute já começa a mudar, pois ela vai recolher comida 
na terra de Boaz, que logo se interessa por ela, pois viu o 
quanto ela era uma pessoa boa, ao decidir ficar com sua 
sogra e cuidar dela.
 Hoje veremos mais um trecho dessa linda histó-
ria. Mas antes vamos entender um pouco da cultura e 
costumes judaicos da época. Naquele período havia uma 
lei deixada aos judeus em relação a família, nela se 
usava a expressão “parente resgatador”. O parente 
resgatador tinha algumas responsabilidades:

 1. Se um israelita se tornasse pobre a ponto de 
ter de vender suas terras, um familiar dele deveria pagar 
suas dívidas para que aquela terra permanecesse na 
família. (Levíticos 25.23-34)

 2. Se um israelita  se tornasse pobre a ponto de 
ter de vender a si mesmo como servo para pagar sua 
dívida, o parente resgatador devia comprar esse indiví-
duo, para que ele não tivesse que servir a alguém fora da 
própria família (Levíticos 25.35-55). O israelita pobre 
pagaria sua dívida e iria trabalhar para seu parente, que 
deveria tratá-lo melhor do que um desconhecido o 
trataria.

 3. Garantir um herdeiro para o irmão morto (Dt 
25: 5-10: “Se irmãos morarem juntos, e um deles morrer 
sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará 
com outro estranho, fora da família; seu cunhado a 
tomará, e a receberá por mulher, e exercerá para com ela 
a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der 
será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o 
nome deste não se apague de Israel.

 4. Fazer justiça quando um parente era morto 
por outro israelita nas condições descritas em Números 
35.9-34.

 5. Tomar conta de parentes em circunstâncias 
difíceis. 
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PARA O NOSSO CORAÇÃO

 Você gosta de novidades? Eu gosto muito! Gosto de todo tipo de novidade: novidades da tecnologia, novidade de filmes e séries para assistir, mas 
principalmente as novidades na vida de meus amigos e familiares. Quando alguém consegue um emprego, faz uma viagem dos sonhos, é pedido em 
casamento enfim, gosto muito de saber das novidades que acontecem na vida deles, pois é muito legal quando eles compartilham as novidades, pois 
podemos participar e vibrar junto. Você se alegra, e vibra quando seus amigos compartilham a vida com vocês? 
  Tudo isso faz parte dos relacionamentos, vivenciamos e vibramos as novidades na vida de nossos amigos.  
Lembrei do personagem que inspirou a nossa série, o Carl do desenho UP. Definitivamente ele estava vivendo uma vida pacata e sem novidades, quem 
trouxe novidades para a sua vida foi sua esposa Ellie e depois o garotinho Russel. Isso me fez pensar de como os amigos fazem com que a nossa vida possa 
ser vivida de forma mais intensa, animada e também na dificuldade, podemos partilhar a nossa dor.
Como vocês já sabem, em nossa série estamos falando sobre a importância dos relacionamentos, das nossas amizades e como Deus nos abençoa, nos 
ensina, nos guia e até mesmo nos leva a  aventuras e a reviravoltas em nossa história de vida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
As vezes passamos por uma fase de sofrimento ou dificuldades e quando menos esperamos Deus manda uma novidade para nos animar e nos abençoar.
Você já orou e pediu a Deus novidades em sua vida? 
Sabe, fico pensando em nossa personagem Rute, ela não parecia estar buscando nada novo em sua vida, ou também algo que fosse apenas do seu interes-
se. A sua amizade com Noemi realmente buscava ajudá-la no momento de dor. E sabe de que forma Deus a recompensou? Trazendo uma grande novidade 
em sua vida. Mas antes de descobrirmos essa novidade vamos relembrar um pouco de sua história?
 Noemi e sua família moravam em Belém de Judá, mas devido a um período de muita fome eles se mudaram para Moabe na esperança de uma vida melhor. 
Em Moabe os filhos de Noemi e Elimeleque se casaram com moças moabitas: Rute e Orfa. Depois de alguns anos Elimeleque e seus filhos morreram, 
deixando então as três mulheres viúvas (Noemi, Rute e Orfa).
Noemi, decide deixar a cidade de Moabe, retornar a Belém de Judá, pois ouvira dizer que havia comida em sua terra natal. Ela então, dispensa suas noras, 
pois entende que elas eram jovens e poderiam casar-se novamente e refazer a sua vida. 
A princípio elas não aceitaram deixar Noemi, mas com um pouco de insistência Orfa decide seguir a sua vida. Porém, Rute faz uma linda declaração de 
amizade e amor a sua sogra, dizendo que estaria com ela onde quer que ela fosse, que seu povo seria o dela e que seu Deus também seria o dela (Rute 
1.16-17). E assim Orfa e Rute seguem juntas para Belém de Judá. Lá, a vida de Rute já começa a mudar, pois ela vai recolher comida na terra de Boaz, que 
logo se interessa por ela, pois viu o quanto ela era uma pessoa boa, ao decidir ficar com sua sogra e cuidar dela.
Hoje veremos mais um trecho dessa linda história. Mas antes vamos entender um pouco da cultura e costumes judaicos da época. Naquele período havia 
uma lei deixada aos judeus em relação a família, nela se usava a expressão “parente resgatador”. O parente resgatador tinha algumas responsabilidades:
1. Se um israelita se tornasse pobre a ponto de ter de vender suas terras, um familiar dele deveria pagar suas dívidas para que aquela terra permane-
cesse na família. (Levíticos 25.23-34)
2. Se um israelita  se tornasse pobre a ponto de ter de vender a si mesmo como servo para pagar sua dívida, o parente resgatador devia comprar esse 
indivíduo, para que ele não tivesse que servir a alguém fora da própria família (Levíticos 25.35-55). O israelita pobre pagaria sua dívida e iria trabalhar para 
seu parente, que deveria tratá-lo melhor do que um desconhecido o trataria.
3. Garantir um herdeiro para o irmão morto (Dt 25: 5-10: “Se irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu 
não se casará com outro estranho, fora da família; seu cunhado a tomará, e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O 
primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague de Israel.
4. Fazer justiça quando um parente era morto por outro israelita nas condições descritas em Números 35.9-34.
5.  Tomar conta de parentes em circunstâncias difíceis. 

 Em geral o parente resgatador teria de ajudar seus familiares mediante algumas situações difíceis que ele enfrentasse na vida. Porém naquela época que 
Rute vivia, infelizmente muitos judeus não estavam cumprindo as leis que Deus havia deixado a eles para que uns pudessem cuidar dos outros. 
Agora que entendemos um pouco do que se tratava essa lei deixada por Deus, vamos voltar a nossa história.
Rute então teria um parente resgatador assim como a lei manda? Sim teria, porém, infelizmente naquela época muitos não estavam cumprindo a lei de 
Deus e aparentemente nem cogitou que alguém iria resgatá-la. Mas ao ver a aproximação e interesse de Boaz, brota então em Noemi uma esperança.   
Percebemos então o amor e amizade recíproco de Noemi para Rute, afinal ela poderia manter Rute ao seu lado para que ela ajudasse em seu sustento. Mas 
ao contrário disso no início do capítulo 3 de Rute, diz: “Certo dia Noemi disse a Rute: Minha filha, não acha que está na hora de procurarmos um lar para 
você, para que você seja feliz?”
Noemi então aconselha Rute a estar bonita e perfumada, para que seja notada por Boaz e para que tivesse oportunidade de conversar com ele demons-
trando seu interesse para que ele fosse seu resgatador. 
Como vimos no Capítulo 3 Rute faz exatamente isso, e Boaz se surpreende com ela, afinal ela poderia escolher algum outro parente mais jovem e atraente, 
mas Rute vê a bondade de Boaz (pois ele havia deixado que ela recolhesse alimento em sua plantação e também demonstra cuidado para com ela- 
Rute2.8-9).
Mas em meio a essa conversa tinha um porém.... Boaz não era parente mais próximo e outro teria direito a ser o resgatador e ele precisava verificar essa 
situação.
O que vocês acham que acontecerá com a vida de Rute? Será que uma grande novidade está prestes a bater em sua porta? Saberemos na próxima 
semana.....
E você já parou para pensar que além da lição de amizade, essa história também muito se parece com o nosso relacionamento com Deus. O conceito do 
parente resgatador nos lembra que tudo em nossa vida pertence a Ele e que Jesus nos ordena que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmo (Mt. 
22.39-40), assim como Rute e Noemi que tinham um profundo amor nessa amizade. Além disso, Jesus é o nosso “parente resgatador” perfeito, pois Ele 
pagou o preço por nós (Efésios  1.7 ”Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados.) e por isso 
hoje podemos ter um relacionamento com Ele que é nosso melhor amigo, presente a todo momento em nossa vida.

 A princípio elas não aceitaram deixar Noemi, 
mas com um pouco de insistência Orfa decide seguir a 
sua vida. Porém, Rute faz uma linda declaração de 
amizade e amor a sua sogra, dizendo que estaria com ela 
onde quer que ela fosse, que seu povo seria o dela e que 
seu Deus também seria o dela (Rute 1.16-17). E assim 
Orfa e Rute seguem juntas para Belém de Judá. Lá, a vida 



 Você gosta de novidades? Eu gosto muito! 
Gosto de todo tipo de novidade: novidades da tecnolo-
gia, novidade de filmes e séries para assistir, mas princi-
palmente as novidades na vida de meus amigos e fami-
liares. Quando alguém consegue um emprego, faz uma 
viagem dos sonhos, é pedido em casamento enfim, 
gosto muito de saber das novidades que acontecem na 
vida deles, pois é muito legal quando eles compartilham 
as novidades, pois podemos participar e vibrar junto. 
Você se alegra, e vibra quando seus amigos comparti-
lham a vida com vocês? 
  Tudo isso faz parte dos relacionamentos, viven-
ciamos e vibramos as novidades na vida de nossos 
amigos.  
 Lembrei do personagem que inspirou a nossa 
série, o Carl do desenho UP. Definitivamente ele estava 
vivendo uma vida pacata e sem novidades, quem trouxe 
novidades para a sua vida foi sua esposa Ellie e depois o 
garotinho Russel. Isso me fez pensar de como os amigos 
fazem com que a nossa vida possa ser vivida de forma 
mais intensa, animada e também na dificuldade, pode-
mos partilhar a nossa dor.
Como vocês já sabem, em nossa série estamos falando 
sobre a importância dos relacionamentos, das nossas 
amizades e como Deus nos abençoa, nos ensina, nos 
guia e até mesmo nos leva a  aventuras e a reviravoltas 
em nossa história de vida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 As vezes passamos por uma fase de sofrimento 
ou dificuldades e quando menos esperamos Deus 
manda uma novidade para nos animar e nos abençoar.
Você já orou e pediu a Deus novidades em sua vida? 
Sabe, fico pensando em nossa personagem Rute, ela não 
parecia estar buscando nada novo em sua vida, ou 
também algo que fosse apenas do seu interesse. A sua 
amizade com Noemi realmente buscava ajudá-la no 
momento de dor. E sabe de que forma Deus a recom-
pensou? Trazendo uma grande novidade em sua vida. 
Mas antes de descobrirmos essa novidade vamos relem-
brar um pouco de sua história?
 Noemi e sua família moravam em Belém de 
Judá, mas devido a um período de muita fome eles se 
mudaram para Moabe na esperança de uma vida 
melhor. Em Moabe os filhos de Noemi e Elimeleque se 
casaram com moças moabitas: Rute e Orfa. Depois de 
alguns anos Elimeleque e seus filhos morreram, deixan-
do então as três mulheres viúvas (Noemi, Rute e Orfa).
Noemi, decide deixar a cidade de Moabe, retornar a 
Belém de Judá, pois ouvira dizer que havia comida em 
sua terra natal. Ela então, dispensa suas noras, pois 
entende que elas eram jovens e poderiam casar-se nova-
mente e refazer a sua vida. 

Em geral o parente resgatador teria de ajudar seus familiares mediante algumas situações difíceis que ele 
enfrentasse na vida. Porém naquela época que Rute vivia, infelizmente muitos judeus não estavam cum-
prindo as leis que Deus havia deixado a eles para que uns pudessem cuidar dos outros. 
Agora que entendemos um pouco do que se tratava essa lei deixada por Deus, vamos voltar a nossa 
história.

Rute então teria um parente resgatador assim como a lei manda? Sim teria, porém, infelizmente naquela 
época muitos não estavam cumprindo a lei de Deus e aparentemente nem cogitou que alguém iria resga-
tá-la. Mas ao ver a aproximação e interesse de Boaz, brota então em Noemi uma esperança.   
Percebemos então o amor e amizade recíproco de Noemi para Rute, afinal ela poderia manter Rute ao seu 
lado para que ela ajudasse em seu sustento. Mas ao contrário disso no início do capítulo 3 de Rute, diz: 

“Certo dia Noemi disse a Rute: Minha filha, não acha que está na hora de procurarmos um lar para você, 
para que você seja feliz?”

Noemi então aconselha Rute a estar bonita e perfumada, para que seja notada por Boaz e para que tivesse 
oportunidade de conversar com ele demonstrando seu interesse para que ele fosse seu resgatador. 
Como vimos no Capítulo 3 Rute faz exatamente isso, e Boaz se surpreende com ela, afinal ela poderia 
escolher algum outro parente mais jovem e atraente, mas Rute vê a bondade de Boaz (pois ele havia 
deixado que ela recolhesse alimento em sua plantação e também demonstra cuidado para com ela- 
Rute2.8-9).

Mas em meio a essa conversa tinha um porém.... Boaz não era parente mais próximo e outro teria direito 
a ser o resgatador e ele precisava verificar essa situação.

O que vocês acham que acontecerá com a vida de Rute? Será que uma grande novidade está prestes a 
bater em sua porta? Saberemos na próxima semana.....

E você já parou para pensar que além da lição de amizade, essa história também muito se parece com o 
nosso relacionamento com Deus. O conceito do parente resgatador nos lembra que tudo em nossa vida 
pertence a Ele e que Jesus nos ordena que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmo (Mt. 22.39-
-40), assim como Rute e Noemi que tinham um profundo amor nessa amizade. Além disso, Jesus é o 
nosso “parente resgatador” perfeito, pois Ele pagou o preço por nós (Efésios  1.7 ”Ele é tão rico em graça 
que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados.) e por isso hoje 
podemos ter um relacionamento com Ele que é nosso melhor amigo, presente a todo momento em nossa 
vida.

ANALISANDOANALISANDO



- Relembre os capítulos 1 e 2 de Rute, ressaltando a escolha de Rute pela amizade de

 Noemi e assim cuidando dela.

- Explique o conceito de “resgatador” na cultura judaica da época.

- Assim como Rute teve uma atitude de amizade, cuidado e bondade com sua sogra

 Noemi retribui essa atitude ao se importar e ajudar que ela se case. Faça um vínculo

 com as crianças que quando nossos amigos fazem coisas boas para nós também

 podemos recompensar com atitudes de amor para com eles e sempre estar

 disponíveis para ajudar e ser uma benção na vida deles.

- Boaz demonstrou amor e compaixão por Rute, demonstrou estar disposto a cumprir

 seu papel como parente resgatador. Nós também temos que ter compaixão por

 nossos amigos e estar dispostos a ajudá-los em circunstâncias difíceis.

 (Mateus 5.43-48, Rm13.8).

- Explique para as crianças que Jesus é o nosso resgatador, assim como naquela época

 um parente resgatava seus familiares nas dificuldades, Jesus nos regatou para uma

 vida nova com Ele, pagando o preço dos nossos pecados. (Efésios 1.7).

- Por fim termine com um suspense se Rute e Boaz irão se casar ou não, e

 descobriremos no próximo domingo!

CONEXÃO COM AS CRIANÇAS



ao postar no Instagram marque @kidsibmalphaville

Faça uma boa ação para alguém. 

Pode ser na sua casa mesmo. Por exemplo: 
Ajudar com a louça, varrer a sala ou até mesmo, ajudar com a organização de algum 
armário ou gaveta de casa. Papai e mamãe vão amar!

DESAFI0 DA SEMANA

FOCO
 Por meio de Jesus cultivar relacionamentos saudáveis 

TEXTOS BÍBLICOS
Rute 3, Mateus 22.39-40, Efésios 1.7, Mateus 5.43-48

HISTÓRIA BÍBLICA
Rute 3

PARA O NOSSO CORAÇÃO

 Você gosta de novidades? Eu gosto muito! Gosto de todo tipo de novidade: novidades da tecnologia, novidade de filmes e séries para assistir, mas 
principalmente as novidades na vida de meus amigos e familiares. Quando alguém consegue um emprego, faz uma viagem dos sonhos, é pedido em 
casamento enfim, gosto muito de saber das novidades que acontecem na vida deles, pois é muito legal quando eles compartilham as novidades, pois 
podemos participar e vibrar junto. Você se alegra, e vibra quando seus amigos compartilham a vida com vocês? 
  Tudo isso faz parte dos relacionamentos, vivenciamos e vibramos as novidades na vida de nossos amigos.  
Lembrei do personagem que inspirou a nossa série, o Carl do desenho UP. Definitivamente ele estava vivendo uma vida pacata e sem novidades, quem 
trouxe novidades para a sua vida foi sua esposa Ellie e depois o garotinho Russel. Isso me fez pensar de como os amigos fazem com que a nossa vida possa 
ser vivida de forma mais intensa, animada e também na dificuldade, podemos partilhar a nossa dor.
Como vocês já sabem, em nossa série estamos falando sobre a importância dos relacionamentos, das nossas amizades e como Deus nos abençoa, nos 
ensina, nos guia e até mesmo nos leva a  aventuras e a reviravoltas em nossa história de vida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
As vezes passamos por uma fase de sofrimento ou dificuldades e quando menos esperamos Deus manda uma novidade para nos animar e nos abençoar.
Você já orou e pediu a Deus novidades em sua vida? 
Sabe, fico pensando em nossa personagem Rute, ela não parecia estar buscando nada novo em sua vida, ou também algo que fosse apenas do seu interes-
se. A sua amizade com Noemi realmente buscava ajudá-la no momento de dor. E sabe de que forma Deus a recompensou? Trazendo uma grande novidade 
em sua vida. Mas antes de descobrirmos essa novidade vamos relembrar um pouco de sua história?
 Noemi e sua família moravam em Belém de Judá, mas devido a um período de muita fome eles se mudaram para Moabe na esperança de uma vida melhor. 
Em Moabe os filhos de Noemi e Elimeleque se casaram com moças moabitas: Rute e Orfa. Depois de alguns anos Elimeleque e seus filhos morreram, 
deixando então as três mulheres viúvas (Noemi, Rute e Orfa).
Noemi, decide deixar a cidade de Moabe, retornar a Belém de Judá, pois ouvira dizer que havia comida em sua terra natal. Ela então, dispensa suas noras, 
pois entende que elas eram jovens e poderiam casar-se novamente e refazer a sua vida. 
A princípio elas não aceitaram deixar Noemi, mas com um pouco de insistência Orfa decide seguir a sua vida. Porém, Rute faz uma linda declaração de 
amizade e amor a sua sogra, dizendo que estaria com ela onde quer que ela fosse, que seu povo seria o dela e que seu Deus também seria o dela (Rute 
1.16-17). E assim Orfa e Rute seguem juntas para Belém de Judá. Lá, a vida de Rute já começa a mudar, pois ela vai recolher comida na terra de Boaz, que 
logo se interessa por ela, pois viu o quanto ela era uma pessoa boa, ao decidir ficar com sua sogra e cuidar dela.
Hoje veremos mais um trecho dessa linda história. Mas antes vamos entender um pouco da cultura e costumes judaicos da época. Naquele período havia 
uma lei deixada aos judeus em relação a família, nela se usava a expressão “parente resgatador”. O parente resgatador tinha algumas responsabilidades:
1. Se um israelita se tornasse pobre a ponto de ter de vender suas terras, um familiar dele deveria pagar suas dívidas para que aquela terra permane-
cesse na família. (Levíticos 25.23-34)
2. Se um israelita  se tornasse pobre a ponto de ter de vender a si mesmo como servo para pagar sua dívida, o parente resgatador devia comprar esse 
indivíduo, para que ele não tivesse que servir a alguém fora da própria família (Levíticos 25.35-55). O israelita pobre pagaria sua dívida e iria trabalhar para 
seu parente, que deveria tratá-lo melhor do que um desconhecido o trataria.
3. Garantir um herdeiro para o irmão morto (Dt 25: 5-10: “Se irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu 
não se casará com outro estranho, fora da família; seu cunhado a tomará, e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O 
primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague de Israel.
4. Fazer justiça quando um parente era morto por outro israelita nas condições descritas em Números 35.9-34.
5.  Tomar conta de parentes em circunstâncias difíceis. 

 Em geral o parente resgatador teria de ajudar seus familiares mediante algumas situações difíceis que ele enfrentasse na vida. Porém naquela época que 
Rute vivia, infelizmente muitos judeus não estavam cumprindo as leis que Deus havia deixado a eles para que uns pudessem cuidar dos outros. 
Agora que entendemos um pouco do que se tratava essa lei deixada por Deus, vamos voltar a nossa história.
Rute então teria um parente resgatador assim como a lei manda? Sim teria, porém, infelizmente naquela época muitos não estavam cumprindo a lei de 
Deus e aparentemente nem cogitou que alguém iria resgatá-la. Mas ao ver a aproximação e interesse de Boaz, brota então em Noemi uma esperança.   
Percebemos então o amor e amizade recíproco de Noemi para Rute, afinal ela poderia manter Rute ao seu lado para que ela ajudasse em seu sustento. Mas 
ao contrário disso no início do capítulo 3 de Rute, diz: “Certo dia Noemi disse a Rute: Minha filha, não acha que está na hora de procurarmos um lar para 
você, para que você seja feliz?”
Noemi então aconselha Rute a estar bonita e perfumada, para que seja notada por Boaz e para que tivesse oportunidade de conversar com ele demons-
trando seu interesse para que ele fosse seu resgatador. 
Como vimos no Capítulo 3 Rute faz exatamente isso, e Boaz se surpreende com ela, afinal ela poderia escolher algum outro parente mais jovem e atraente, 
mas Rute vê a bondade de Boaz (pois ele havia deixado que ela recolhesse alimento em sua plantação e também demonstra cuidado para com ela- 
Rute2.8-9).
Mas em meio a essa conversa tinha um porém.... Boaz não era parente mais próximo e outro teria direito a ser o resgatador e ele precisava verificar essa 
situação.
O que vocês acham que acontecerá com a vida de Rute? Será que uma grande novidade está prestes a bater em sua porta? Saberemos na próxima 
semana.....
E você já parou para pensar que além da lição de amizade, essa história também muito se parece com o nosso relacionamento com Deus. O conceito do 
parente resgatador nos lembra que tudo em nossa vida pertence a Ele e que Jesus nos ordena que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmo (Mt. 
22.39-40), assim como Rute e Noemi que tinham um profundo amor nessa amizade. Além disso, Jesus é o nosso “parente resgatador” perfeito, pois Ele 
pagou o preço por nós (Efésios  1.7 ”Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados.) e por isso 
hoje podemos ter um relacionamento com Ele que é nosso melhor amigo, presente a todo momento em nossa vida.

v e r s i c u l o

p a r a

m e m o r i z a r

“Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de
uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo
tem cumprido a lei.”
Romanos 13:8 



ABC das letras
A atividade de hoje será bem divertida, rápida e dinâmica!

Convide todos que estão em casa e vamos brincar do “ABC das letras”,

Para começar, um adulto deve citar as letras do alfabeto, uma a uma, e aguardar as

respostas dos participantes. Estes devem falar o nome de frutas que iniciem com a

letra indicada. Por exemplo:

letra “A”: abacate, abacaxi;
letra “B”: banana, butiá;
letra “C”: caju, coco.

Assim deve ser até o fim do alfabeto, é bem divertido e você poderá falar à vontade.

Ao mesmo tempo, elas descobrem novos nomes e a existência de inúmeras frutas,

o que enriquece o vocabulário. O legal é que dá para adaptar o ABC a outros temas,

como animais, flores, nomes de pessoas, partes do corpo etc..

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

e memorizar o versículo da semana.

FOCO
 Por meio de Jesus cultivar relacionamentos saudáveis 

TEXTOS BÍBLICOS
Rute 3, Mateus 22.39-40, Efésios 1.7, Mateus 5.43-48

HISTÓRIA BÍBLICA
Rute 3

PARA O NOSSO CORAÇÃO

 Você gosta de novidades? Eu gosto muito! Gosto de todo tipo de novidade: novidades da tecnologia, novidade de filmes e séries para assistir, mas 
principalmente as novidades na vida de meus amigos e familiares. Quando alguém consegue um emprego, faz uma viagem dos sonhos, é pedido em 
casamento enfim, gosto muito de saber das novidades que acontecem na vida deles, pois é muito legal quando eles compartilham as novidades, pois 
podemos participar e vibrar junto. Você se alegra, e vibra quando seus amigos compartilham a vida com vocês? 
  Tudo isso faz parte dos relacionamentos, vivenciamos e vibramos as novidades na vida de nossos amigos.  
Lembrei do personagem que inspirou a nossa série, o Carl do desenho UP. Definitivamente ele estava vivendo uma vida pacata e sem novidades, quem 
trouxe novidades para a sua vida foi sua esposa Ellie e depois o garotinho Russel. Isso me fez pensar de como os amigos fazem com que a nossa vida possa 
ser vivida de forma mais intensa, animada e também na dificuldade, podemos partilhar a nossa dor.
Como vocês já sabem, em nossa série estamos falando sobre a importância dos relacionamentos, das nossas amizades e como Deus nos abençoa, nos 
ensina, nos guia e até mesmo nos leva a  aventuras e a reviravoltas em nossa história de vida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
As vezes passamos por uma fase de sofrimento ou dificuldades e quando menos esperamos Deus manda uma novidade para nos animar e nos abençoar.
Você já orou e pediu a Deus novidades em sua vida? 
Sabe, fico pensando em nossa personagem Rute, ela não parecia estar buscando nada novo em sua vida, ou também algo que fosse apenas do seu interes-
se. A sua amizade com Noemi realmente buscava ajudá-la no momento de dor. E sabe de que forma Deus a recompensou? Trazendo uma grande novidade 
em sua vida. Mas antes de descobrirmos essa novidade vamos relembrar um pouco de sua história?
 Noemi e sua família moravam em Belém de Judá, mas devido a um período de muita fome eles se mudaram para Moabe na esperança de uma vida melhor. 
Em Moabe os filhos de Noemi e Elimeleque se casaram com moças moabitas: Rute e Orfa. Depois de alguns anos Elimeleque e seus filhos morreram, 
deixando então as três mulheres viúvas (Noemi, Rute e Orfa).
Noemi, decide deixar a cidade de Moabe, retornar a Belém de Judá, pois ouvira dizer que havia comida em sua terra natal. Ela então, dispensa suas noras, 
pois entende que elas eram jovens e poderiam casar-se novamente e refazer a sua vida. 
A princípio elas não aceitaram deixar Noemi, mas com um pouco de insistência Orfa decide seguir a sua vida. Porém, Rute faz uma linda declaração de 
amizade e amor a sua sogra, dizendo que estaria com ela onde quer que ela fosse, que seu povo seria o dela e que seu Deus também seria o dela (Rute 
1.16-17). E assim Orfa e Rute seguem juntas para Belém de Judá. Lá, a vida de Rute já começa a mudar, pois ela vai recolher comida na terra de Boaz, que 
logo se interessa por ela, pois viu o quanto ela era uma pessoa boa, ao decidir ficar com sua sogra e cuidar dela.
Hoje veremos mais um trecho dessa linda história. Mas antes vamos entender um pouco da cultura e costumes judaicos da época. Naquele período havia 
uma lei deixada aos judeus em relação a família, nela se usava a expressão “parente resgatador”. O parente resgatador tinha algumas responsabilidades:
1. Se um israelita se tornasse pobre a ponto de ter de vender suas terras, um familiar dele deveria pagar suas dívidas para que aquela terra permane-
cesse na família. (Levíticos 25.23-34)
2. Se um israelita  se tornasse pobre a ponto de ter de vender a si mesmo como servo para pagar sua dívida, o parente resgatador devia comprar esse 
indivíduo, para que ele não tivesse que servir a alguém fora da própria família (Levíticos 25.35-55). O israelita pobre pagaria sua dívida e iria trabalhar para 
seu parente, que deveria tratá-lo melhor do que um desconhecido o trataria.
3. Garantir um herdeiro para o irmão morto (Dt 25: 5-10: “Se irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu 
não se casará com outro estranho, fora da família; seu cunhado a tomará, e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O 
primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague de Israel.
4. Fazer justiça quando um parente era morto por outro israelita nas condições descritas em Números 35.9-34.
5.  Tomar conta de parentes em circunstâncias difíceis. 

 Em geral o parente resgatador teria de ajudar seus familiares mediante algumas situações difíceis que ele enfrentasse na vida. Porém naquela época que 
Rute vivia, infelizmente muitos judeus não estavam cumprindo as leis que Deus havia deixado a eles para que uns pudessem cuidar dos outros. 
Agora que entendemos um pouco do que se tratava essa lei deixada por Deus, vamos voltar a nossa história.
Rute então teria um parente resgatador assim como a lei manda? Sim teria, porém, infelizmente naquela época muitos não estavam cumprindo a lei de 
Deus e aparentemente nem cogitou que alguém iria resgatá-la. Mas ao ver a aproximação e interesse de Boaz, brota então em Noemi uma esperança.   
Percebemos então o amor e amizade recíproco de Noemi para Rute, afinal ela poderia manter Rute ao seu lado para que ela ajudasse em seu sustento. Mas 
ao contrário disso no início do capítulo 3 de Rute, diz: “Certo dia Noemi disse a Rute: Minha filha, não acha que está na hora de procurarmos um lar para 
você, para que você seja feliz?”
Noemi então aconselha Rute a estar bonita e perfumada, para que seja notada por Boaz e para que tivesse oportunidade de conversar com ele demons-
trando seu interesse para que ele fosse seu resgatador. 
Como vimos no Capítulo 3 Rute faz exatamente isso, e Boaz se surpreende com ela, afinal ela poderia escolher algum outro parente mais jovem e atraente, 
mas Rute vê a bondade de Boaz (pois ele havia deixado que ela recolhesse alimento em sua plantação e também demonstra cuidado para com ela- 
Rute2.8-9).
Mas em meio a essa conversa tinha um porém.... Boaz não era parente mais próximo e outro teria direito a ser o resgatador e ele precisava verificar essa 
situação.
O que vocês acham que acontecerá com a vida de Rute? Será que uma grande novidade está prestes a bater em sua porta? Saberemos na próxima 
semana.....
E você já parou para pensar que além da lição de amizade, essa história também muito se parece com o nosso relacionamento com Deus. O conceito do 
parente resgatador nos lembra que tudo em nossa vida pertence a Ele e que Jesus nos ordena que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmo (Mt. 
22.39-40), assim como Rute e Noemi que tinham um profundo amor nessa amizade. Além disso, Jesus é o nosso “parente resgatador” perfeito, pois Ele 
pagou o preço por nós (Efésios  1.7 ”Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados.) e por isso 
hoje podemos ter um relacionamento com Ele que é nosso melhor amigo, presente a todo momento em nossa vida.

C O R P O  E  M O V I M E N T O
A atividade de hoje será bem divertida, rápida e dinâmica!

Convide todos que estão em casa e vamos brincar do “ABC das letras”,

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





MAIS UM DESAFIO PARA VOCÊ!

SOPA DE LETRAS DAS FRUTAS



PINTE E  COLOQUE OS NOMES 
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