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AQUECIMENTO:
comece orando e cantando.

B ETempo de orar

ORE pela multiplicação dos PGMs

ORE pelos irmãos que estão ou 
possuem familiares com COVID

ORE para que o Espírito Santo conceda 
a você coragem e oportunidade de 
compartilhar o Evangelho

ORE para que Deus levante anfitriões 
para os novos PGMs

Tempo de cantar
  “A tua vontade” 

“Cantarei teu amor”

“Sobre as águas”

202 HCC - “Ele é meu e teu Senhor”

“Jesus, essência do meu louvor”

“Salvador maravilhoso”

https://1drv.ms/b/s!Ajll0R1Jn66hgaMSIo_C61oFoHnrpg?e=8RzvCO
https://1drv.ms/b/s!Ajll0R1Jn66hgaMgZVdOaqY52sOEiw?e=IedHxc
https://1drv.ms/b/s!Ajll0R1Jn66hgaRu50Z_ROOlj-BOUg?e=UYLKGY
https://1drv.ms/b/s!Ajll0R1Jn66hgaRrDqMNYHvYCiAhFA?e=DaVben
https://1drv.ms/b/s!Ajll0R1Jn66hgaQ3QabYf61iBXpcsA?e=2gWQIa


O DOCE AMOR DE DEUS
Não podemos determinar quem escreveu 

o livro, mas de qualquer forma o autor quis 
deixar registrado que a história se passou no 
período em que os juizes eram governantes 
em Israel (1.1); uma era de terrível caos social 
e religioso. O livro nos apresenta como Deus 
agiu (e age) em vidas pretensamente inex-
pressivas para apresentar a dinastia 
humana de Jesus como o grande e final rei 
do trono de Davi. (Is. 9.7; Lc. 1.35). Mais do 
que uma história de amor entre um homem 
e uma mulher, o livro de Rute nos conta a 
história do amor de Deus por seu povo nos 
dando o Senhor Jesus para ser o nosso 
resgatador, nosso salvador

[Rute 1.3] "Elimeleque morreu, e Noemi 
ficou com os dois filhos.”               .

O capítulo primeiro inicia apresentando 
Elimeleque e sua família fugindo para a 
terra de Moabe, reconhecidamente inimi-
gos de Israel (Nm. 22.1— 25.9). Qual o motivo 
dessa fuga? Somos informados que houve 
grande fome em Israel, por isso saíram de 
Belém. O que Elimeleque não contava era 
que ele e seus filhos (Malon e Quilion) aca-
bariam morrendo naquela terra, deixando 
sua mulher, Noemi sozinha, sem descen-
dentes que continuassem sua linhagem e 
provesse o seu sustento a longo prazo. 
Embora Malom e Quiliom tenham se 
casado com mulheres moabitas, Rute e 
Orfa, não tiveram filhos para preservar o 
nome da família (1.4-5; Lv 25.25-30; Jr 32.1- 15). 

 .
Pergunta:
As provações nesta vida são motivos para 
vivermos longe de Deus?

[Rute 1.6-7] Noemi soube em Moabe que o 
Senhor havia abençoado seu povo, dando-
-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas 
noras se prepararam para deixar Moabe. 
Ela partiu com suas noras do lugar onde 
havia morado e seguiram para a terra de 
Judá.               .

No desenrolar da história, Noemi decide 
voltar para Belém. Suas noras estavam 
determinadas a viverem como estrangeiras 
em Judá, mas Noemi pensou que este seria 
um grande fardo para elas. Após muita 
insistência, Orfa tomou o  caminho de volta, 
mas Rute em uma grande demonstração 
de amor, bondade e fidelidade se recusa 
deixar Noemi: “Não insista comigo para 
deixá-la e voltar. Aonde você for, irei; onde 
você viver, lá viverei. Seu povo será o meu 
povo, e seu Deus, o meu Deus […] Que o 
Senhor me castigue severamente se eu per-
mitir que qualquer coisa, a não ser a morte, 
nos separe!” (1.16-17). Ao chegarem em 
Belém, Noemi se lamenta por sua triste situ-
ação: “Chamem-me de Mara, pois o Todo-
-poderoso tornou minha vida muito 
amarga. (1.20) 

 .
Pergunta:
Embora Noemi reconhecesse que Deus é 
o SENHOR Todo-Poderoso, acabou por 
culpá-lo por todo o seu sofrimento. É 
certo responsabilizar a Deus pelas dificul-
dades em nossas vidas? 

[Rute 1.13] “Espero que eu continue a rece-
ber sua bondade, meu senhor, pois me 
animou com suas palavras gentis, embora 
eu nem seja uma de suas servas”.                 .

Nos capítulos seguintes a história de 

Noemi e Rute encontra seu ápice quando 
somos apresentados a Boaz (2.1); ele era um 
dhos resgatadores da família de Elimeleque. 
Rute saiu a procura da bondade de quem a 
deixasse colher algumas espigas de cereal, 
mas Deus a conduziu ao campo de Boaz, 
demonstrando assim a sua própria doce 
bondade nesta história (2.3). 

Logo Boaz mostrou interesse por Rute e 
tratou de que ela voltasse sempre ali: “Ouça, 
minha filha. Quando for colher espigas, 
fique conosco; não vá a nenhum outro 
campo. […] Avisei os homens para não a 
tratarem mal […] Assim, Rute colheu  cevada 
o dia todo… (2.8-9; 17). A bondade de Boaz 
causou reconhecimento da ação de Deus 
tanto em Rute (“O que fiz para merecer 
tanta bondade? Sou apenas uma estrangei-
ra! (2.10); como em Noemi (“Disse Noemi à 
nora. “O Senhor não deixou de lado sua bon-
dade…).

 .
Pergunta:
Boaz é uma expressão da bondade Deus. 
Você pode ver ele usando pessoas para 
lhe mostrar o e seu amor? Você tem sido 
bom aos outros a ponto de verem Deus 
usando sua vida? 

[Rute 3.9] “Quem é você?”, perguntou ele. 
“Sou sua serva Rute”, respondeu ela. “Es-
tenda as abas de sua capa sobre mim, 
pois o senhor é o resgatador de minha 
família.”

Noemi ao saber que Boaz havia tratado 
Rute com tanta bondade, “recordou-se" 
que ele era um resgatador próximo de seu 
marido (2.20) colocando assim Rute no 
caminho de um casamento com ele (3.1-5). 
Rute seguiu o costume daqueles dias e 
pediu a Boaz que fosse seu resgatador: 
“Estenda as abas de sua capa sobre mim, 
pois o senhor é o resgatador de minha 
família.” (3.9); contudo havia uma questão 
a ser resolvida — um outro parente era o 
resgatador direto da família, mas Boaz 
estava disposto a resolver o problema. No 
dia seguinte reuniu-se com o parente 
diante de outras testemunhas que rejei-
tou ser o resgatador dos bens de Elimele-
que e sua nora Rute. (4-1-10).

 Boaz tomou Rute como sua esposa; 
Deus permitiu que ela tivesse um filho-
—Obede (4.13); e que ela e Noemi fossem 
resgatadas salvando assim a descendên-
cia de Elimeleque (4.14-16).

[Conclusão] O autor do livro de Rute 
termina sua história apresentando a 
genealogia de Davi: "e lhe deram o nome 
de Obede. Ele é o pai de Jessé, pai de 
Davi.” (4.17-22). Parece ser esse o seu obje-
tivo; mostrar que o rei Davi era digno de 
reinar sobre Israel. Mateus, no Novo Testa-
mento faz algo semelhante, legitima 
Jesus como herdeiro de Davi: "Este é o 
registro dos antepassados de Jesus Cristo, 
descendente de Davi e de Abraão” (Mt. 1.1)
Mas, também é uma expressão do amor 
de Deus. Ele chama para si judeus e gen-
tios, povos de todas a raças para serem 
súditos em seu Reino que não terá fim. A 
grande lição deste livro é nos mostar que 
embora pecadores (estrangeiros), A doce 
bondade de Deus se revela resgatadora, 
salvadora por meio de seu Filho, o Senhor 
Jesus. Você já foi resgatado pelo amor de 
Deus? . 
 

Tempo da palavra

Livro de Rute



Saiba Mais:
Apoio ao roteiro

B Sermão: O doce amor de Deus - Um 
panorama no livro de Rute
Pr. Roberto Bocutti

https://www.youtube.com/PrLeandro-
BPeixoto

Livro: A mensagem do Antigo testa-
mento
Mark Dever

Livro: Rute - Comentários do Antigo 
Testamento
Robert L. Hubbard Jr.

Livro: Rute: Uma perfeita história de 
amor
Hernandes Dias Lopes

Livro: As boas novas em Rute: Reden-
ção nos campos do Senhor
Emilio Garofalo Neto

Participe

u PGM Setor Fonte Nova
Toda terça às 20h

62 99421-8036 | Johnatas Sousa

PGM Parque dos Buritís
Toda terça às 20h

62 99695-7495 | Hubner Ramos

PGM Setor dos Funcionários
Toda quinta às 20h

62 99827-1818 | Tássio Amaral

PGM Jardim Goiás
Toda quinta às 20h

71 99676-1708 | Luiz César

PGM dos Casais
Todo sexta às 20h

62 99662-8818 | Pr. Fabiano Sousa

PGM Setor Sudoeste
Todo sábado às 20h

62 98158-7076 | Arthur Guilarde
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