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Quebra-gelo (5 min)
O que é novela pra você?

Tempo de orar e alegrar-se (10 min)
Em pé e de mãos dados agradecer pela reunião, e cantar uma música 
de comunhão.

Leitura Bíblica
Rute 4:11-22

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 Vamos começar hoje uma série de reuniões baseadas no livro 
de Rute. Um resumo de seu conteúdo: num período de fome, como 
disciplina de Deus (era o período dos Juízes, e a fome nesses dias era 
disciplina de Deus – Juízes 2.10-23), Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 
dois fi lhos, Malom e Quiliom, saem de Israel em busca de condições 
melhores em Moabe (país inimigo de Israel, e cujos habitantes eram 
proibidos de entrar no templo de Deus – Deuteronômio 23.3); lá, 
Elimeleque morre e os fi lhos casam-se com duas moabitas, Orfa e 
Rute. A situação não melhora para a família, pois morrem também, 
Malom e Quiliom, fi cando somente as três viúvas agora: Noemi, Orfa e 
Rute.
 A sogra, resolve voltar para Israel e Orfa decide fi car em Moabe; 
Rute, por ter se convertido a Deus, resolve voltar com Noemi (Rute 1.15-
16). De volta a Israel, Rute é reconhecida como exemplo de nora, por
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tratar a Noemi como se fora a sua mãe.
 Uma série de “coincidências’ levam Rute a conhecer Boaz, um 
rico proprietário de terras e plantações, ainda solteiro apesar da idade. 
Boaz casa-se com Rute, tendo como bisneto da união o grande rei 
Davi.
 A razão de contar a história de uma moabita anônima é que 
ela tornou-se ascendente de Davi, e portanto do Messias (Mateus 1.5). 
Como visto na apresentação desta série de encontros, a mensagem 
central do livro refere-se à soberania e a bondade de Deus em usar os 
problemas e tragédias de uma simples família em uma bênção para 
toda a nação.
 O livro também detalhas as leis de Deus para o tratamento dos 
necessitados, e é por isso que estudaremos sua narrativa, procurando 
desenvolver em nós um maior entendimento e prática do princípio da 

Compaixão e Graça.

Refl exão
1. O que mais me chama a atenção na história de Rute? Por que?
2. O que eu entendo por compaixão e graça?
3. Quando e como eu fui instrumento de Deus para abençoar uma 

pessoa estranha que passava por uma grave crise em sua vida?

Orando uns pelos outros (25 min)
Cada um apresenta suas necessidades e motivos de gratidão, e depois 
oram em duplas ou trios. 

Tempo de mutiplicar (5 min)
Momento de preencher cada um o seu cartão alvo de oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. Você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site. Aproveite esse momento para 
orar com seu PGM pela liderança pastoral.




