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Quebra-gelo (5 min)
Como Deus abençoou você na última semana?

Conversando com Deus (5 min)
Agradecendo o privilégio de estarmos juntos e pedindo pela prática 
dos conteúdos aprendidos.

Louvando e adorando juntos (5 min)
Salmos 73.1: Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de 
coração.

Leitura Bíblica
Rute 2:1-3 ; Rute 2:20

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 Estamos numa série de estudos que, esperamos, nos ajudem 
a desenvolver mais o princípio da Compaixão e Graça. Nossos estudos 
estão baseados no livro de Rute, e no encontro de hoje veremos como 
este livro apresenta Deus como aquele que está acima do sofrimento, 
sendo soberano em todas as situações.
 Ele pode disciplinar com um propósito, como no caso da fome, 
que tinha como objetivo levar os israelitas a abandonarem a idolatria 
(Juízes 2). Nada foge ao seu poder!
 Elimeleque, sai de Israel, onde pesa a mão de Deus, mas tem 
uma morte prematura junto com seus fi lhos, sem deixar descendentes: 
morte prematura e esterilidade são sinais do julgamento de Deus em
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 todo o Antigo Testamento. Não é à toa que Noemi se queixa de que a 
mão de Deus se voltou contra ela (1.13).
 Sendo ou não disciplina, Deus está no controle de tudo. As 
mortes do marido e fi lhos são instrumentos para que Noemi venha 
a conhecer o verdadeiro signifi cado da plenitude (cf. 1.20, 21 com 
4.14-15). A recusa do resgatador mais próximo é um mal sim,mas 
culminará com a perfeita solução para os problemas de Noemi e Rute, 
que terão umresgatador mais amoroso lhes providenciará descanso e 
prosperidade.

Refl exão
1. A confi ança na soberania de Deus pode nos levar à omissão, se 

pensarmos que não devemos intervir no sofrimento que alguém 
está vivendo, pois este pode estar nos planos do Senhor. Por que não 
posso usar a soberania de Deus como uma desculpa para não fazer 
nada para ajudar alguém?

2. A história começa com Noemi mudando seu nome (1.20-22), pedindo 
para ser chamada de Mara (amarga) e termina com sua sorte mudada. 
De fato, é muito comum as pessoas avaliarem a vida de acordo com 
o momento que estão vivendo, e não pela fé. Tenho agido assim? 
Como posso confi ar mais em Deus e não julgar a vida de acordo com 
o momento?

3. Como posso ajudar as pessoas à minha volta a entenderem isso?

Orando uns pelos outros (25 min)
Compartilhar bênçãos recebidas e uma pessoa ora apresentando a 
gratidão ao senhor; encerrar com um cântico.

Tempo de mutiplicar (5 min)
Planejar ações de comunhão para aprofundar os RDs.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe nossa agenda. Você também encontra em nossas redes 
sociais e nosso site. Aproveite para orar pela liderança pastoral.




