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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Fica a critério dos líderes 

 

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 Base: Rute 1 

 

Noemi tem uma das histórias mais dramáticas. Seu nome significa ditosa, feliz, mas sua história é marcada por 

grandes desalentos, grandes perdas e grandes traumas. Ele enfrentou muitos dramas na vida: foi atingida pela 

pobreza (v.1), pelo desterro (v.2), pelas perdas (v.3-5), pela despedida (v.6-14) e pela amargura contra Deus 

(v.13,20,21). Essa mulher volta para Belém com perdas profundas, e talvez a maior delas seja a perda espiritual. Ela 

se sente injustiçada por Deus. Ela responsabiliza Deus pela sua tragédia. Seu futuro era incerto. Mas quando tudo 

parecia perdido e sem sentido, Deus começou a escrever uma linda história na vida dessa mulher. A sua família 

estava sendo levantada para ser precursora do Messias. Então, o que fazer para alcançar vitória diante das 

incertezas do futuro: 

 

1. Nos momentos IMPREVISÍVEIS, não se dê por vencido PREMATURAMENTE (Rute 1.8). No primeiro tempo 

ainda é cedo para entregar os pontos. O que aconteceu com Noemi? Ela se deixou abater, se deu por vencida, 

quando a luta ainda estava no começo. Ela mandou suas noras embora e disse que estava tudo terminado. Deus 

ainda pode reverter o resultado do jogo da sua vida. Espere mais um pouco, não entregue os pontos, e as coisas 

mudarão. O último capítulo da sua vida ainda não foi escrito. Não jogue a toalha. Deus tem um milagre para você. 

 

2. Na TRIBULAÇÃO, não perca a ESPERANÇA (Rute 1.12). Noemi havia perdido a esperança, e, quando uma 

pessoa perde a esperança, ela não encontra mais razão para lutar. Porém, a esperança é a força que nos impulsiona 

a ir adiante. Jó, mesmo sentado nas cinzas, disse: “eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a 

terra” (Jó 19.25). Não perca a esperança a despeito das tribulações. Deus lhe diz: o melhor está pela frente.  

 

3. NÃO CREIA que a tribulação é MALDIÇÃO de Deus (Rute 1.13). Noemi associou tribulação com maldição de 

Deus. Mas Tiago desmente isso: “meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações” 

(Tiago 1.2). A vida de Noemi não se encontrava sob maldição. Deus pretendia operar maravilhas em sua vida. Todos 

os acontecimentos, mesmo aqueles mais difíceis, faziam parte da direção de Deus. Seu sofrimento não é uma 

maldição de Deus; é uma oportunidade para Deus manifestar a sua glória sobre a sua vida! 

 

4. Quando enfrentamos circunstâncias DIFÍCEIS, creia que Deus está no CONTROLE (Rute 1.21). A declaração 

de Noemi neste verso não é verdadeira. Ela fez uma leitura errada entre o sofrimento e uma punição de Deus. 

Muitas vezes, o sofrimento não é uma ação direta de Deus, mas consequência direta da quebra da sua lei moral. 

Deus estava no controle de tudo. Noemi voltou e Deus abriu uma porta. Rute casou-se com Boaz, seu remidor. 

Deus deu a Noemi prosperidade, uma nora que se tornou filha, um neto que se tornou avô do Rei Davi e precursor 

do Messias. O último capítulo de sua história foi de vitória, alegria, vida e esperança. Quando perdemos o controle, 

Deus continua no controle. Quando perdemos a esperança, Deus nos conduz em triunfo. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa alcançar vitória diante das incertezas do futuro. 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) Nosso 

TLC será no dia 31 de outubro, às 20 hora. Não esqueçam as CESTAS BÁSICAS. 


