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MORDOMIA DOS RELACIONAMENTOS. 
Rute 1-4; 1 João 4: 7-8

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Distribua os balões para cada participante,  (tenham em mãos outros balões
cheios). Peça para que cada um encha seu e cuide porque o balão representará sua vida, peça para que joguem
para cima, mas com cuidado para protegê-los. Quando estiverem jogando seus balões (suas vidas) para cima. Sol-
te os demais balões cheios e diga que são vidas de outras pessoas que também temos a responsabilidade de cui -
darmos. Observe cada participante após um tempo, relate o que observar: Alguns se importam somente com suas
vidas; outros podem até perder a sua vida; e ainda mais outras vidas caíram no chão. Você tem grande responsa-
bilidade com a sua vida. Mas Deus também tem confiado vidas em nossas mãos. O que você tem feito diante dessa
situação? Deus conta com você!

LOUVOR: Boas vindas, Não há amigo maior, Meu livro Companheiro. 

FALANDO  A  VERDADE:  Entendemos  na  reunião  passada  que  somos  “Mordomos  de  Deus”.  Ele  nos
confiou suas riquezas em nossas mãos para que pudéssemos cuidar com todo carinho. Aprendemos que devemos
ser  mordomos do  nosso  corpo,  pois  é  o  templo  do  Espírito  Santo,  onde  Deus  mora.  Hoje  iremos aprender
administrar  mais  uma  riqueza  que  Deus  nos  confia:  São  nossos  Relacionamentos.  Relacionamentos  é  a
maneira de tratar, de conviver, de se conectar amigavelmente com Deus e com outras pessoas. Como você tem se
relacionado com Deus? Com sua família? Com seus amigos? Muitos dizem conhecer a Deus, dizem ter intimidade
e que o ama, mas em suas atitudes, despreza o seu próximo. Nosso relacionamento com Deus é imprescindível,
mas  só  sabemos  que  você  se  relaciona  bem com  Deus,  quando  percebemos  que  suas  atitudes  demonstram
também amor ao próximo. A Bíblia nos diz em 1 João 4:7-8 “Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor
procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois
Deus e amor”. A lição de hoje irá nos mostrar como uma pessoa conheceu e amou tanto a Deus, que  se propôs a
cuidar do seu próximo (usar gravuras da história de Rute). Noemi era casada e tinha dois filhos, eles foram morar
numa cidade chamada Moabe. As pessoas daquela cidade não conheciam o Deus verdadeiro, o Deus que nós
servimos, serviam a deuses falsos. Imagino que a família de Noemi muito se dedicou para que alguns daqueles
povos pudessem conhecer ao nosso Deus e se relacionar com Ele também. Mas um dia, Enquanto aquela família
morava em Moabe, Elimeleque esposo de Noemi morreu. Noemi ficou sozinha com seus dois filhos Malom e
Quilion, Malom e Quilion se casaram. Um se casou com uma mulher chamada Orfa e o outro com Rute. Depois de
um tempo, vocês sabem o que aconteceu?! Os dois filhos de Noemi também morreram! Agora só ficou Noemi, e
suas noras Orfa e Rute. Diante dessa situação, Noemi resolveu que seria melhor voltar para sua terra – Belém,
pois ali moravam seus parentes que poderiam talvez ajudá-la. Orfa decidiu não ir a Belém junto com Noemi. Mas
o coração de Rute se apegou a Noemi e ela disse: “Não me proíba de ir com a senhora. Nem me peça para
abandoná-la! Onde a senhora for, eu irei; e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo. O seu
Deus será o meu Deus.”

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Sabem crianças esta lição nos mostra como Rute foi leal no relacio-
namento com sua Sogra, ela havia conhecido o Deus verdadeiro e o amava profundamente, por isso também se
dedicava ao seu próximo. A Bíblia nos conta que, por causa da atitude de Rute, Deus a recompensou: deu-lhe um
bom marido que a ajudou cuidar de Noemi. E ainda honrou de tal forma que ela é foi parenta de Davi e também
faz parte da genealogia (parentela) de Cristo. Oh Glória a Deus! Como Deus ama a nossa fidelidade a Ele e quando
demonstramos isso amando e se dedicando ao nosso irmão. Você que conhece o Deus verdadeiro, que já tem o
seu Filho como Salvador: Você precisa ser um bom mordomo de seus relacionamentos, isto é, amar todas as pes-
soas independentes da sua cor, raça, rico, pobre, essa é uma recomendação do nosso Deus. Demonstre isso duran-
te essa semana, todos os dias abrace no mínimo três colegas em sua escola, vizinhança e diga ele o quanto é im-
portante para você e para Deus também. Você vai fazer isso? Próxima semana, podemos relatar essa experiência
aqui na nossa sala. Convide seus amigos para participarem conosco das nossas reuniões. Será um momento mara-
vilhoso tê-los aqui. Você criança que ainda não tem Jesus como seu único Salvador você precisa tomar a decisão
que Rute teve de servir ao único Deus, para isso você precisa convidar Jesus para perdoar seus pecados e fazer
morada em seu coração (Apelo).
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   Pinte, recorte e faça a dobradura que demonstra  a verdadeira amizade entre Noemi e Rute..
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