
 
 
 

Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 
 

NOME:__________________________________________________________________DATA: 23/08/2020 

 

RUTE 
 

Versículos para decorar: 

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) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__L__M__L__Q__ __ N__ __ M__ M__L__M Q __ __L __ __M 

A – Elimeleque morreu. 

B – Malom e Quiliom casaram com 

mulheres moabitas: Rute e Orfa. 

C – Malom e Quiliom morreram e 

ficaram apenas as três viúvas. 

 Rute 

Malom Orfa 

Quiliom 



 
Refletindo: 
- A disciplina também é um cuidado de Deus na nossa vida. 
- Deus é o nosso pai, e como todo pai que ama seu filho, ele nos disciplina para nos ensinar. 
 
Decidindo: 
(    ) Decido não reclamar quando meu pai, ou minha mãe, chamar minha atenção e me disciplinar. 
Sei que é por amor. 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração agradecendo a Deus por ter pais que te amam e querem o seu bem. Escreva 
também a sua decisão de hoje: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre sua oração para um responsável. (   )Mostrei  

 
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. Pinte qual delas foi e ligue à Noemi. Dica: Rute 1:14. 
 

 

                                                      

 

 

 
 
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. Ela pediu que as 
mulheres da cidade a chamassem por outro nome. Leia em Rute 1:20 e escreva o nome na 
lacuna. Depois leia em voz alta o significado. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
Refletindo: 
- Você tem sido uma criança de palavra? Que cumpre o que promete, ou na hora da preguiça e da 
dificuldade, você já esquece o que prometeu e volta atrás? 

Noemi: agradável, encantadora. __________: amarga.                                                                                       

. 

Rute Orfa Noemi 



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. 

 

Decidindo: 
(    ) Decido cumprir o que eu prometo. Se eu falei que vou arrumar meu quarto, eu arrumo. 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva primeiro a sua decisão e depois peça para Deus te ajudar a ser uma criança fiel em sua 
palavra: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre sua oração para um responsável. (   )Mostrei  
 
 

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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boaz teve cuidado com Rute e ordenou que os seus servos a tratassem bem. 
 
 
 

Você já foi generoso com alguém? Seja 

generoso essa semana. Faça uma das tarefas: 

(   ) Ajudar nas tarefas de casa. 

(   ) Separar um alimento pra levar na Cesta do 

Amor da igreja. 

(   ) Doar um brinquedo. 

(   ) Ajudar seu irmão(ã) menor na tarefa de 

casa. 
Quando tiver feito, volte nessa página e marque um 

X na tarefa que você fez. 

Educada 

Fiel Mentirosa 

Bondosa 

Fofoqueira 

Trabalhadora 

Humilde 

Briguenta Generosa 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6irimqsLSAhWFQ5AKHbASCW0QjRwIBw&url=http://www.whatsappimagens.com/frases/menino-desenho/5&bvm=bv.148747831,d.Y2I&psig=AFQjCNHFyV6-svwSsakjDOxrVgpUfuGS2g&ust=1488905181933610


Resgatador: aquele que 

podia comprar as terras de 

Noemi e devolver para ela. 

 

Refletindo: 
- Você sabia que você pode ser uma criança generosa de diversas maneiras? Veja abaixo alguns 
exemplos de como você pode exercitar a sua generosidade: 

• Doando seu tempo ajudando seu irmão(ã) mais novo na tarefa de casa dele(a); 

• Doando seu tempo fazendo alguma tarefa de casa que a sua mãe pediu; 

• Doando um brinquedo ou uma roupa boa, mas que não sirva mais em você; 

• Dando seu dízimo; 
 
- Você lembrou de mais alguma maneira de ser uma criança generosa? Escreva aqui: 
__________________________________________________________________________ 
 
Decidindo: 
(    ) Decido praticar a generosidade essa semana fazendo alguma das tarefas acima. Vou fazer a 
tarefa: _____________________________________________________________________ 
Quando vou fazer: ___________________ 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva primeiro a sua decisão e depois peça para Deus te ajudar a ser uma criança generosa. 
Lembre-se que a generosidade e o coração bondoso agradam o coração de Deus: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre sua oração para um responsável. (   )Mostrei  
 
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.  

Semana passada aprendemos que Deus tem um plano para a sua vida também. Ele está 

trabalhando nisso sempre. Nunca esqueça que você é importante para Deus. 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) 

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! 

 

 



Refletindo: 
- Mesmo sem saber, Rute estava sendo cuidada por Deus. 
- Deus sempre vai cuidar de você e do seu futuro. 
Decidindo: 
(    ) Decido confiar no futuro que Deus tem pra mim, por isso não vou ficar pensando nem me 
preocupando no que vai acontecer amanhã ou semana que vem. 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva primeiro a sua decisão e depois peça para Deus tirar toda a ansiedade do seu coração. 
Peça também para ele aumentar a sua fé: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre sua oração para um responsável. (   )Mostrei  
 
SEXTA-FEIRA: 

1. Noemi ensinou Rute como agir com relação a Boaz. Rute obedeceu a tudo que ela tinha 
instruído. 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. Dica: leia Rute 4:9-10 
 

(    ) 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. Complete o quadro com as vogais e descubra 
qual foi o preço da salvação. Depois, se desejar, pinte o desenho: 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
‘ 
 

   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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

M__RT___     D___    J___S___S     N__     CR___Z 

 

A E I O U 

 

Compromisso é ____________ uma _________________ e ___________-_____ fielmente. 

Compromisso é 

fazer 

uma 

fielmente. 

promessa 

e cumpri-la 



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. 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 

 
 
Refletindo: 
- Pela decisão que Rute tomou, sua vida foi completamente diferente. Rute foi a bisavó do rei Davi 

e entrou na linhagem de Jesus! 

- Toda decisão que tomamos, seja ela pequena ou grande, trará consequências para nós. Por isso, 

é importante que as nossas decisões estejam de acordo com a vontade de Deus para a nossa 

vida. 

- Qual o livro onde descobrimos a vontade de Deus para nós? ____________________________ 

- Como podemos falar com Deus para perguntar qual a vontade dele para nós? ______________ 

 
Decidindo: 
(    ) Decido ler a Bíblia para poder descobrir a vontade de Deus para a minha vida. 
(    ) Decido ter um momento de oração todos os dias (fazendo o caderninho e a parte do 
compartilhando do momento com Deus). 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva primeiro as suas decisões e depois peça para Deus mostrar a você qual é a vontade dele 
para a sua vida: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre sua oração para um responsável. (   )Mostrei  
 

 

Rute 

Obede 

Boaz 

Jessé Rei Davi 


