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Quebra-gelo (5 min)
Se você tivesse de viajar para o Japão de avião (20 horas de voo) quem 
você escolheria para sentar ao seu lado?

Conversando com Deus (5 min)
Agradecendo pela série de refl exões em Rute.

Louvando e adorando juntos (5 min)
Salmos 33.8: Toda a terra tema o Senhor; tremam diante dele todos 
os habitantes do mundo.

Leitura Bíblica
Rute 4:9-10

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 Que benção: estamos concluindo hoje nossa série de estudos 
em Rute, com o foco no princípio da Compaixão e Graça. Aprendemos 
que Deus é Deus de Compaixão, tanto que em suas leis, que visavam
à nossa santidade, também incluíam leis sobre compaixão com 
o próximo; santidade e compaixão andam juntas (no que Jesus 
concordou integralmente, conforme Mateus 23.23).
 Vimos que Deus é soberano, usando as mais diversas 
circunstâncias deste mundo caído para cumprir seus propósitos: 
problemas e sofrimento são inevitáveis, mas Deus está no controle. 
Mesmo quando pessoas são dominadas pelo egoísmo, como o remidor
que se esquiva de cumprir seu papel, Deus está no controle. E uma
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das lições que fi cam mais evidentes ao estudarmos Rute, é que Deus 
usa pessoas para exercer seus planos de compaixão. Pessoas como 
Rute, que cumprem suas promessas não apenas por fi delidade, mas 
por compaixão; pessoas como Boaz, que obedecem aos mandamentos 
de compaixão, e vão além, por amor. Este foi o ensino de Jesus à 
pergunta do doutor da lei sobre quem é o nosso próximo: usando a 
parábola do bom samaritano (Lucas 10.25-37), Jesus responde que 
meu próximo é aquele de quem eu me aproximo.
 Apesar da oração de 4.11-12, apesar de evocar uma situação 
semelhante no passado, nenhuma das pessoas envolvidas podia 
imaginar que, três gerações à frente (um pouco mais de 100 anos), 
Israel teria encerrado o período de confusão e desordem social que foi
o período dos Juízes, que o Reino seria instaurado e que este reino 
seria majestosamente consolidado por Davi, a tal ponto de prefi gurar 
o reino do Messias. Ninguém nos dias de Rute poderia imaginar que 
seu bisneto seria o grande Davi.

Refl exão
1. O que aprendi com essa série de estudos foi...
2. As decisões que tomei nesta série de estudos foram...
3. As situações práticas em que exerci compaixão e graça no período 

destes estudos foram...

Orando uns pelos outros (25 min)
Fazer um resumo das bênçãos recebidas durante esta série de reuniões.

Tempo de mutiplicar (5 min)
Planejar a continuidade das ações iniciadas durante esta série de estudos. 
Planejar continuidade dos PGMs na igreja.

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




