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Quebra-gelo (5 min)
Qual foi a pior tempestade ou desastre que você já viu?

Conversando com Deus (5 min)
Agradecendo pela semana e intercedendo pela reunião.

Louvando e adorando juntos (5 min)
Salmos 90.1: CSenhor, tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em 
geração.

Leitura Bíblica
Rute 1:20-22

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 Continuando nossa série de estudos em Rute, veremos nesta 
reunião alguns dos aspectos que levam pessoas a necessitarem de 
que outras exerçam compaixão e graça.
Ao promulgar as leis de Deus, Moisés afi rmou: sempre haverá pobres/
necessitados naTerra (Deuteronômio 15.11); Jesus repetiu a mesma 
expressão em João 12.8. Isso já seriasufi ciente para reconhecermos a 
necessidade de termos compaixão e graça, mas além dapobreza há as 
angústias, as tribulações, os lutos. É por isso que não se pode confundir
compaixão e graça com ação social e/ou solidariedade. Compaixão é 
sentir com o outroa tragédia pessoal que ele enfrenta, com o desejo 
sincero de minimizar seu sofrimento.
 Como já foi defi nido: é possível dar sem amar, mas é impossível
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POR QUE AS PESSOAS 
NECESSITAM DE COMPAIXÃO?
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amar sem dar. Além da disciplina de Deus, o livro de Rute descreve 
outras razões para o sofrimento. O egoísmo (oposto à compaixão), 
como bem retratado na recusa do resgatador de Noemi (Rute 4.6) e 
na escolha pelo conforto feita por Orfa, é uma dessas razões (Rute 1.14).
 Outra grande razão é a incredulidade, bem retratada na 
decisão de Elimeleque defugir da disciplina de Deus para um país 
que desagradava ao Senhor (embora, como já vimos, não tenha 
conseguido fugir da disciplina de Deus). Elimeleque tem mais fé na 
sorte, que em Deus. Em Moabe, a viúva Noemi estava numa situação 
pior que aquela enfrentada em Israel. As decisões de Elimeleque 
terminam por piorar o que já estava ruim, pondo-a numa situação não 
apenas de difi culdades econômicas, mas de abandono também.
 Egoísmo, circunstâncias de nosso tempo, decisões nossas ou 
dos próximos a nós, ou até mesmo a disciplina de Deus, podem nos 
fazer passar por sérios problemas. Dessa forma, assim como gostamos 
de receber compaixão e graça quando o caso é conosco, devemos 
também expressá-las, independentemente do porquê de estarem na 
situação em que estão.

Refl exão
1. Que pessoas do meu conhecimento estão precisando de compaixão 

e graça? O que as levou a essa situação: tragédias, decisões erradas, 
estarem próximas de pessoas inconsequentes, etc.?

2. As razões que levam alguém a necessitar da nossa compaixão podem 
infl uenciar na nossa decisão de exercer compaixão? Por quê?

3. Embora não possamos defi nir se o que alguém está sofrendo faz parte 
do processo de uma disciplina de Deus ou não, como posso exercer 
compaixão e graça a alguém nessas condições?

Orando uns pelos outros (25 min)
Separar um tempo para interceder por bênçãos na vida de cada um em 
particular.



Tempo de mutiplicar (5 min)
Promover um debate sobre multiplicação, ou explicar sua importância.

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


