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Escritura para ser estudada: Juízes 3:12-30; Rute 1:1-18; 
versículos citado na lição

Objetivo da lição: Em soberano graça Deus chama as pessoas 
confiar nEle.
O que seus alunos devem saber: Deus salva e abençoa pes-

soas sem merecimento.
O que seus alunos devem sentir: Alegre porque Deus–na 

Sua graça–salva até o mais depravado pecaminosa pes-
soa.

O que seus alunos devem fazer: Receber a salvação–o 
dom da graça de Deus.

Esboço da lição (para os cadernos dos alunos e do profes-
sor):

 1. A juventude da Rute–Juízes 3:12-30
 2. A Rute se encontra com a família de Elimeleque–Rute 

1:1-2
 3. Rute influenciada pela Noêmi–Rue 1:3-5
 4. A decisão da Rute–Rute 1:6-18

O verso para ser memorizado: 
Porque pela graça sois salvos, meio da fé; e isto não vem de 

vós; é dom de Deus; não vem das obras, para que ninguém 
se glorie. (Efésios 2:8-9)

Lição
Um dia o prefeito duma cidade grande mandou um oficial: 

“Vá para a área mais pobre da cidade e traga seis crianças mais 
necessitadas para minha casa.

Quando os meninos e as meninas estavam em pé perante 
o prefeito, estavam com muito medo. Imagine a sua surpresa 
quando o prefeito falou: “Eu vou adotar vocês. Darei alimento, 
roupa, educação, e tudo que vocês precisam. De hoje em 
adiante, vocês são os meus filhos.

O que estes seis fizeram para merecer esta bondade do 
prefeito? (NADA!) Elas pagaram para este favor? NÃO! Só 
pela sua graça ele providenciou para estas crianças. O que elas 
tinham que fazer era só receber os seus presentes.

Hoje vamos começar estudar um livro pequeno na Bíblia 
chamado RUTE. Vamos aprender sobre a GRAÇA DE DEUS–
Seu favor não merecido. Ninguém merece a bondade de Deus. 
Ninguém é digno do seu amor. Não podemos fazer nada para 
ganhar sua bondade. Não é necessário Deus fazer qualquer 
coisa para qualquer um de nós. Mas, por causa da sua gloriosa 

Nota ao Professor

1ª Lição

a GraÇa De DeUs–saLVaÇÃo

Rute é o registro duma família justo vivendo nos tempos 
terríveis dos juízes. Durante este anos, “Naqueles dias não 
havia rei em Israel: cada qual fazia o que achava mais reto.” 
Juízes 17:6; 21:25.

Numa cena tão cheia de pecado, Rute é uma ilustração 
brilhante da graça de Deus e Sua abundante misericórdia.

Graça é a provisão para a necessidade de homem. É seu 
favor eterno e absolutamente de graça, mostrado na salvação 
que Ele oferece a todos.

O livro inteiro de Rute revela o caráter e caminhos de Deus: 
Sua providência, soberania, graça, santidade, e Seu convite de 
salvação para todo o povo.

Não merecemos nada de Deus. Ele não tem obrigação nos 
salvar. Nem precisa escutar quando oramos. Ele não precisa 
guiar as nossas vidas, nem suprir as nossas necessidades diárias. 
Mas, Ele faz tudo isto para nós–e muito, muito mais–porque 
Ele é gracioso.

Um propósito do livro de Rute é para mostrar que até no 
Velho Testamento a graça de Deus inclui os gentíos.

Sugestão:
 1. Ensine aos alunos o cêntico “A Graça de Deus” enquanto 

estas lições estão sendo ensinado.
 2. Se for possível, use uma Bíblia de Estudo para notações 

sobre o livro de Rute. Todas as notações são ajudam ex-
tremamente.

 3. Num cartão grande, escreve:
  GRAÇA-Favor não merecido”. 
  Mostre este cartão cada vez que fala de “graça”.
  Por causa da graça de Deus, crentes em Cristo recebem 

recebem o que não merecemos–salvação; não recebe-
mos o que merecemos–castigo pelo pecado.

Nota ao Professor
Mostre cada ilustração onde o texto é mostrado, deixando o próximo volume, quando a história segue para além da imagem.


