
Ler a Bíblia (Rute 1:11.14.16-18)

Noemi respondeu-lhes: «Parti, minhas filhas. Porque haveis 
de vir comigo? […]»
 
Elas choraram novamente em alto pranto. Entretanto, Orpa 
beijou a sua sogra e retirou-se, mas Rute permaneceu na sua 
companhia. 

Mas Rute respondeu: «Não insistas para que te deixe, pois 
onde tu fores, eu irei contigo e onde pernoitares, aí ficarei; o 
teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. 
Onde morreres, também eu quero morrer e ali serei 
sepultada. Que o SENHOR me trate com rigor e ainda o 
acrescente, se até mesmo a morte me separar de ti.»

Vendo que ela estava assim decidida, Noemi não insistiu mais 
com ela.

Tempo para refletir

A história de Rute é uma bonita história sobre duas mulheres 
que se mantêm fiéis uma à outra e a Deus durante tempos 
difíceis.

Ser um bom amigo demora muito tempo a aprender. Deus 
dá-nos amigos, quando precisamos deles. Podemos vê-los 
como presentes de Deus.

Por vezes, os nossos amigos não são perfeitos e cometem 
erros, mas nós também erramos e não queremos que os 
nossos amigos nos deixem quando isso acontece.

DIA DOIS

A história
de Rute e Naomi



> Pense num(a) amigo(a) e explique aos outros porque gosta 
dele(a).
> Na sua opinião, porque é que os amigos são importantes?
> Pense num momento da sua vida em que um amigo o 
ajudou.

Corrente de amigos

Crie a sua corrente de amigos. Siga as imagens.



Jogar jogos

> Amparar-nos um ao outro

Por vezes, na amizade, carregamos e amparamo-nos uns aos 
outros. 

Seguindo as imagens, tente amparar e carregar os outros.



Se quiser partilhar as suas experiências com 
a  equipa  da  Olinda,  ou  se  quiser  falar 
pessoalmente  com  um  dos  elementos  da 
equipa, pode escrever‑nos ou enviar‑nos um 
pequeno  vídeo  com  as  suas  experiências 
para olindateam@taize.fr

> Elogios

Escreva o nome de cada membro da sua família em 
pequenos pedaços de papel. 

Coloque cada papel dentro de um saco. 

Tire-os um a um. 

Todos têm de dizer uma qualidade dessa pessoa, algo 
simpático acerca dela.


