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QUEBRA-GELO  

Receba cada criança e lhe diga algo para demonstrar 

como ela é importante, pode ser: um elogia a 

aparência dela, ou um elogio ao jeito de ser dela, e 

etc...Pergunte se elas se sentem amadas quando 

recebem elogios. Então explique que existem muitas 

maneiras de demonstrarmos que gostamos de 

alguém. Conclua dizendo que hoje é dia de falar sobre 

“honra”. Precisamos aprender a honrar uns aos outros 

e também a Deus. Por isso, vamos conhecer a história 

de uma mulher que soube honrar. O nome dela é Rute. 

Oração breve 

Senhor Deus, esteja conosco nesse encontro de hoje e 

nos ensine o verdadeiro sentido de dar honra e de ser 

honrado pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém!  

EDIFICAÇÃO 

Tema: RUTE HONROU E FOI ABENÇOADA POR DEUS. 

Texto Bíblico: Rute – Capítulos 1 a 4 (Resumidos) 

Rute honrou Noemi: A Bíblia começa a contar a 

história de Rute, mostrando um tempo difícil da sua 

vida. Ela morava na terra de Moabe e era casada com 

um dos filhos de Noemi. Um dia, o marido de Noemi 

morreu e ela ficou viúva. Um tempo depois, o marido 

de Rute também morreu. Assim, as duas ficaram 

viúvas e sozinhas. Por causa disso, Noemi decidiu 

voltar para a sua terra, a cidade de Belém. Então ela 

disse para Rute voltar para a casa de seus pais, mas 

Rute se recusou a deixá-la e fez a ela uma promessa, 

dizendo: “Aonde a senhora for, eu irei; e onde morar, 

eu também morarei; o seu povo será o meu povo, e o 

seu Deus será o meu Deus”. Então as duas foram 

juntas para Belém. Ao chegarem em Belém, Rute foi 

trabalhar para cuidar da sua sogra, Noemi. Rute 

trabalhava no campo colhendo trigo. Foi lá que ela 

conheceu Boaz, um homem muito rico, que era o dono 

da fazenda onde ela trabalhava. A bondade de Rute 

para com Noemi chamou a atenção de Boaz, e ele 

abençoou Rute, dando a ela muitos alimentos e 

cuidando para que ninguém a tratasse mal.  

Honrar é dar valor: Honrar uma pessoa é o mesmo que 

dar valor a ela. É agir de maneira que mostre como 

essa pessoa é importante. Foi isso que Rute fez com 

Noemi. Noemi não tinha nada para oferecer a Rute: 

não era rica, não tinha casa, nem comida, muito menos 

joias ou roupas caras para dar a Rute. Mas, mesmo 

assim, Rute disse que não a deixaria e viveria com ela 

até morrer. Por que será que Rute fez isso? Rute 

mostrou que Noemi era importante pra ela, não por 

possuir alguma coisa, mas porque Rute a amava. 

Algumas pessoas gostam de ter amigos ricos, porque 

eles têm dinheiro, moram numa casa bonita e têm 

carros caros. Ao agir assim, essas pessoas demonstram 

que dão valor apenas às coisas que a pessoa possui. 

Mas imagine se esse amigo rico perdesse tudo o que 

tem, será que essas pessoas continuariam sendo 

amigas dele? Certamente não. Porém, você não deve 

ser assim! Não seja amigo de alguém só porque ele 

possui algo de valor. Rute era sincera, ela amava 

Noemi e mostrou que era sua amiga mesmo quando 

Noemi não tinha nada para oferecer a ela. Por isso, a 

Bíblia diz que Rute honrou Noemi, tratando-a como se 

fosse sua própria mãe. Então vamos ver como a Bíblia 

diz que os filhos devem tratar os pais?  

Os filhos devem honrar pai e mãe:  A Bíblia diz que os 

filhos devem honrar os pais: “Honra a teu pai e a tua 

mãe, a fim de que tudo corra bem para você” (Efésios 

6.2,3). Honrar é dar valor às pessoas, mas também tem 

outro significado: honrar é respeitar! É isto que a Bíblia 

diz que os filhos devem fazer em relação aos pais, 

respeitá-los. Vamos ver como isso deve acontecer? 

Honrar é respeitar! Portanto, os filhos devem 

demonstrar respeito pelos pais. Você respeita os seus 

pais quando fala com eles? Ou você grita com eles? 

Alguns filhos agem de maneira errada com os pais, por 

que eles pensam assim: Ah! Se meus pais fossem 

diferentes, eu os respeitaria, mas eles também me 

tratam mal! Bem, não é isso o que a Bíblia ensina. Você 

não deve respeitar os seus pais apenas se eles foram 

bons com você. Mas, sim, porque eles são seus pais e 

merecem respeito.  

A Bíblia diz que, quando os filhos agem assim, eles 

recebem de Deus uma recompensa. Pois Deus fez uma  
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promessa para os filhos: “Respeite o seu pai e a sua 

mãe. Esse mandamento tem uma promessa, que é: a 

fim de que tudo corra bem para você, e você viva 

muito tempo na terra” (Efésios 6.2,3).  

Bem, Deus cumpre todas as promessas dele. Por isso, 

se você quiser viver bem e por muito tempo, aprenda 

a honrar e respeitar os seus pais. Porque isso agrada a 

Deus! 

Quem honra, será honrado por Deus: Quando você 

honra os seus pais, você também honra a Deus! Rute 

honrou Noemi demonstrando o seu respeito por ela e 

também cuidando bem dela. Deus se agradou muito 

do que Rute fez e Ele a honrou. Sabe como? Deus 

abençoou Rute. Rute se casou com Boaz. Ele era um 

homem muito bom e também muito próspero e 

cuidou bem de Rute. Depois, Deus deu um filho para 

eles, que se chamou Obede. O filho de Rute foi o avô 

do rei Davi. Você se lembra de Davi, que venceu o 

gigante Golias? Olha só como Deus foi bom com Rute, 

o neto dela tornou-se o rei! Isso prova que “quando 

você honra as pessoas certas, Deus o abençoa”. Ser 

honrado por Deus significa ser abençoado! (Repita 

essa frase) Portanto, se você quer ser abençoado, 

comece hoje a honrar as pessoas certas, 

demonstrando respeito por elas: seus pais, seus avós 

e tios, seus professores, seus líderes, irmãos e amigos.  

Agindo assim, você será abençoa do por Deus, pois 

essa é uma promessa de Deus para você. 

Lembre-se: nós estamos falando sobre “O Deus de 

gerações”. Deus abençoa os pais, os filhos, os netos e 

todos que nascerem depois. Por isso, faça o que a 

Bíblia diz: “Honra a teu pai e a tua mãe, a fim de que 

tudo corra bem para você, e você viva muito tempo na 

terra" (Efésios 6.2,3).   

 

 

COMPARTILHAMENTO 

1. O que aconteceu com Noemi e Rute? R: As duas 

ficaram viúvas.   

2. O que Noemi disse para Rute fazer depois que ela 

ficou viúva? R: Voltar para a casa dos pais dela.   

 

 

3. Qual foi a promessa que Rute fez a Noemi? R: "Aon 

de você for eu irei, o seu povo será o meu povo e o 

seu Deus será o meu Deus!"   

4. O que significa honrar? R: Honrar é dar valor! 

Honrar é respeitar!   

5. Como Rute honrou Noemi? R: Cuidando dela e 

demonstrando o seu amor por ela.   

6. Como Deus abençoou Rute? R: Ela se casou e teve 

um filho.   

7. Como a Bíblia diz que os filhos devem tratar os 

pais? R: Os filhos devem honrar pai e mãe.   

8. Qual é a promessa de Deus para os filhos? R: Que 

vivam bem e vivam muitos anos.   

9. O que significa ser honrado por Deus? R: Ser 

abençoado!   

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Atenção Líder!  

Você tem realizado a célula infantil semanalmente 

com as crianças da sua célula ou tem interesse em 

começar a realizar? Queremos nos reunir com você e 

trocar experiências. Dia 21/11 às 9h no Centro de 

Celebrações. Mande e-mail para a gente confirmando 

sua presença. No e-mail coloque o número da célula, 

o nome do líder, a rede e o nome de quem irá no 

encontro representando a sua célula. mini@pibjc.org. 

 

Todo domingo na PIBJC temos:   

EBD presencial,  para crianças de 3 até 13 anos às 10h.  

Culto MINI e Juniores,  para crianças de 0 até 12 anos 

às 18h30.   

  

Os nossos Cultos MINI e de Juniores estão sendo 

transmitidos ao vivo aos domingos em nosso canal Pib 

Jardim Camburi, no YouTube. Culto MINI às 18h30, e 

Culto de Juniores às 19h30.  

 

Tenha uma semana abençoada! 

mailto:mini@pibjc.org




   

 

 

 

 

 

CÉLULA MINI 

3 – 8 ANOS 

CÉLULA 33 – RUTE HONROU E FOI ABENÇOADA POR DEUS.  

Rute – Capítulos 1 a 4 (Resumidos) 

1) VEJA RUTE COMO ESTÁ FELIZ! COMO É BOM HONRAR E SER HONRADO! PINTE A IMAGEM!   

 

 

 

 


