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Quebra-gelo (5 min)
Cite uma ocasião em que você foi protegido ou benefi ciado por 
obedecer à alguma lei (como usar o cinto de segurança, por exemplo).

Conversando com Deus (5 min)
Agradecendo por cada pessoa presente.

Louvando e adorando juntos (5 min)
Salmos 101.1: Cantarei a lealdade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei 
louvores!

Leitura Bíblica
Rute 2:2 ; Rute 3:8,9

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 Estamos no nosso segundo encontro no livro de Rute. 
Escolhemos um livro do Velho Testamento para estudar a compaixão 
e graça, como forma de evidenciar o eterno coração compassivo de 
Deus.
 As leis de Deus, das quais fazem parte os dez mandamentos, 
incluíam uma grande preocupação com os menos favorecidos; 
vejamos algumas:
 O ano do jubileu, citado em Levítico 25.8-34, impedia a compra 
e venda permanente da posse das terras, e assim um empobrecimento 
de algumas famílias e a concentração de renda nas mãos de outras; 
mesmo que alguém precisasse vender suas posses, elas retornavam à
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família ao fi nal de 50 anos. O ano do Jubileu era complementado pela 
lei do Remidor, pela qual um parente próximo poderia comprar de 
volta, a qualquer tempo, as propriedades vendidas em um momento de 
difi culdades (Levítico 25.23-25).
 Havia leis sobre remissão (Deuteronômio 15.1-6), pelas quais todas 
as dívidas eram perdoadas de 7 e em 7 anos.
 Outra lei, era a do Respigar; segundo Levítico 19.10, os donos da 
terra e seus trabalhadores não poderiam colher tudo de suas plantações, 
nem tampouco pegar aquilo que caísse ao chão durante a colheita, essas 
sobras serviriam para alimento dos muito pobres,
que era o caso de Rute e Noemi agora.
 Em Rute, vemos algumas dessas leis na prática, como a do respigar 
(Rute 2.2) e a do remidor; Boaz era o segundo com esse direito sobre as 
propriedades que antes foram de Elimeleque e Noemi (Rute 2.20, 31.12).
 Não temos a data certa, mas essas práticas foram esquecidas pelo 
povo de Deus, aumentando em muito o sofrimento dos mais pobres, no 
entanto sabemos que esse não era o plano de Deus.
Refl exão
1. Não vivemos mais por aquelas regras civis dos dias de Rute, mas 

como posso cumprir seus princípios hoje? Eu tenho cumprido esses 
princípios?

2. Quais mandamentos/ordenanças de Deus hoje eu reconheço que são 
voltados para a compaixão e graça? Quais eu mais tenho difi culdades 
em obedecer?

3. As leis que comentamos hoje, foram deixadas por Deus para proteger 
os muito pobres. Em que outras situações, diferentes de problemas 
fi nanceiros, devemos expressar compaixão e graça?

Orando uns pelos outros (25 min)
Orar pelos presentes e pelos que estão passando por crises ou difi culdades. 
Tempo de mutiplicar (5 min)
Tempo de orar pelas pessoas do cartão alvo de oração.




