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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Fica a critério de cada líder! 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (20 minutos): Texto Bíblico: Rute 1.1-20 – A decepção é um sentimento avassalador. Muitas 

pessoas são destruídas pela decepção e vivem soterradas debaixo dos escombros de seus ressentimentos. Este 

texto que acabamos de ler fala de uma família, que viveu um dilema na sua cidade Belém e preferiu fugir para 

Moabe em busca de dias melhores. Há indivíduos que perdem a alegria de viver por nutrirem amargura no 

coração. Este texto fala de uma Saga de uma família. Elimeleque sua esposa Noemi e seus filhos Malom e Quiliom 

que enfrentaram duras circunstâncias em Belém, a casa do pão. Houve um período de escassez, faltou pão na casa 

do pão. Aquela família para fugir da crise econômica que assolou a nação, mudou-se para Moabe.  Ao buscar 

sobrevivência e segurança em Moabe se depararam com a morte. Em Moabe Noemi perdeu o marido e seus dois 

filhos. Agora, estava velha, viúva, pobre e sozinha em terra estrangeira. Aqui aprendemos que quando tomamos 

decisões precipitadas, colocamos as nossa família na zona do risco. Temos que ter cuidado com as nossas decisões 

quando estivermos enfrentando uma crise existencial, uma decisão errada pode refletir em todas as áreas das 

nossas vidas. Quantos de nós pagamos um preço alto por causa de uma decisão motivada pela nossa emoção. Para 

vencermos as decepções da vida precisamos:  

 

1. OLHAR PARA O ALTO E SABER QUE DEUS ESTÁ NO CONTROLE DA SITUAÇÃO. Noemi lançou a culpa de 

suas perdas sobre Deus. Ela disse que Deus havia descarregado sobre ela a sua mão (Rute 1.13). Ela afirmou que o 

Todo-poderoso havia lhe dado grande amargura (Rt 1.20). Ela disse que havia partido  de Belém, mas o Senhor a 

havia feito voltar a Belém pobre (Rute 1.21a). Ela acusou Deus de ter se manifestado contra ela e tê-la afligido (Rute 

1.21b). Deus estava escrevendo um dos capítulos mais emocionantes da história da humanidade através daquela 

pobre viúva, a fim de que ela fosse avó do grande rei Davi, fazendo parte da genealogia onde nasceria o Messias, o 

Salvador do mundo. 

 

2. OLHAR AO SEU REDOR E SABER QUE HÁ PESSOAS QUE AMAM VOCÊ VERDADEIRAMENTE. Quando Noemi 

já velha, viúva, pobre e sozinha voltava para Belém, sua nora Rute, viúva de Malom, demonstra a ela, de forma 

eloquente, uma aliança de amor. As palavras de Rute a Noemi são relembradas com grande emoção ainda hoje nas 

cerimônias de casamento (Rute 1.16,17). Quando estamos amargurados deixamos de perceber a beleza e a 

profundidade do amor que as pessoas nos dedicam. A vida nunca é um deserto quando somos consolados pelo 

bálsamo do amor. A amargura e o amor não podem coexistir. O amor transforma o vazio da solidão na plenitude 

da alegria. 

 

3. OLHAR PARA FRENTE E SABER QUE DEUS PODE TRANSFORMAR SUAS TRAGÉDIAS EM TRIUNFO. Noemi 

pensou que o seu destino era sofrer. Ao chegar de volta em Belém resolveu trocar de nome (Rute 1.20). Noemi 

significa “ditosa, feliz”. Ela pediu para ser chamada de Mara, “amargura”. Ela queria levantar um monumento 

definitivo para celebrar a sua dor. Ela estava olhando pela lente do retrovisor, só relembrando suas perdas e seus 

fracassos. Mas Deus transformou suas tragédias em triunfo. Rute casou-se com Boaz, um parente rico e remidor 

(Rute 4.9,10). Desse casamento nasceu Obede, pai de Jessé, pai de Davi (Rute 4.17). Rute fez parte da árvore 

genealógica de Jesus, o Messias (Mateus 1.5). Deus enxugou as lágrimas de Noemi, restaurou sua sorte e colocou 

em seus lábios um cântico de vitória. Preste atenção no que as mulheres de Belém disseram a Noemi (Rute 

4.14,15).  

 

CONCLUSÃO: Por maior que seja a nossa decepção dor ou perca, não podemos nos afastar de Deus e culpá-Lo 

pelas nossas tristezas e decepções, ainda que com o coração ferido devemos estar sempre confiando em Deus pois 

ele sempre terá um bálsamo para as nossas almas. 
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MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus e vencer as suas decepções. Não 

perca tempo: apresente Jesus Cristo para ele o mais breve possível. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a 

nas suas necessidades e incentivando-a a crescer em pureza. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES: 1) Não esqueçam de registrar as PRESENÇAS das reuniões no sistema. 2) Não 

esqueçam da cesta básica, que deve ser entregue em todo TLC (Treinamento de Líderes de Células). 


