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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) Você já teve a experiência de ter sido valorizado por algo que tenha feito 

a alguém? 2) Você se considera uma pessoa de valor? 

 

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 (30 minutos): Texto Bíblico – Rute 2.1 

 

Boaz é um dos personagens mais ilustres da Bíblia, embora seus feitos não sejam muito divulgados. A maior parte dos 

que lêem o Livro de Rute costuma vê-lo como um ator coadjuvante. Entretanto, suas ações foram tão nobres quanto às 

daquela que empresta seu nome ao livro. Os contemporâneos de Boaz consideravam-no um homem valoroso. Hoje, 

homens e mulheres de valor constituem uma das maiores necessidades das famílias, igrejas e sociedades. Como eles 

podem ser identificados? Que marcas devem exibir? 

 

1. Quando um homem é de valor, sua CONFIANÇA está em Deus (Rute 1.1-2). Elimeleque e Boaz eram parentes, tinham 

aproximadamente a mesma idade. Mas, enquanto um resolveu sair, o outro decidiu ficar. Quando a escassez se abateu 

sobre Belém, Elimeleque levou sua família para longe da terra prometida, acreditando que assim a salvaria. O tempo se 

encarregou de mostrar que havia cometido um erro. Como emigrante em Moabe, Elimeleque veio a falecer, juntamente 

com seus dois filhos (Rute 1.3-5). Sendo cidadão de Belém, Boaz também enfrentou a seca e a fome. Entretanto, ele 

acreditava que a terra onde estava era santa. Cria que ela havia sido dada por Deus ao seu povo para que, ali, passasse 

os dias bons e ruins. Assim, Boaz decidiu permanecer onde estava, aguardando a chuva e a provisão dos céus. Sua 

escolha se mostrou acertada, porque, no devido tempo, a prosperidade voltou à região (Rute 1.6). 

 

2. Quando um homem é de valor, ele se IMPORTA com os outros (Rute 2.3-4,9). O nome de Boaz significava "Filho da 

força", e ele decidiu usar tal força para abençoar os que estavam à sua volta. Embora fosse um homem importante e 

poderoso, tratava seus empregados com consideração, permitia que os pobres recolhessem nas suas plantações as 

espigas que caíam e ainda tomava providências para que ninguém os importunasse. Ele era forte o bastante para não 

pensar apenas em si. Homens de valor são solícitos, altruístas e prestativos. Eles se importam com as pessoas e não têm 

medo de demonstrar amor. 

 

3. Quando um homem é de valor, ele DIGNIFICA sua família (Rute 4.13,17). A maneira como Boaz tratou Rute foi aquela 

com que toda mulher sonha ser tratada. Ele conquistou seu coração com as coisas que lhe disse e que fez. A segurança e 

o carinho demonstrados por Boaz satisfizeram as necessidades emocionais de Rute. Ao fazer escolhas certas em sua vida, 

Boaz santificou seus familiares. Seu exemplo e atenção contribuíram para que ele estabelecesse uma descendência 

piedosa. Tornou-se inclusive bisavô de Davi, o grande rei de Israel. Ao invés de preocupar-se com influências negativas 

que pudesse ter recebido de seus pais, Boaz se dedicou a transmitir influências positivas a seus filhos. Demonstrou que 

bênçãos -e não maldições - ocupavam o seu pensamento. Seus descendentes, por sua vez, destacaram-se de tal forma 

que tiraram Belém do anonimato. Boaz foi um homem rico, mas nenhuma de suas propriedades constituiu um tesouro 

tão valioso quanto o seu lar. Seus descendentes alegraram o coração de Deus e abençoaram inúmeras vidas. 

  

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter o ser valor reconhecido por Jesus. Fale de Jesus para ela e seja 

um canal usado por Deus para essa restauração. 

 

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

suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADO PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: ATENÇÃO: 1) Convoquem todas as pessoas que frequentam sua célula a 

fazerem a inscrição para o Seminário de Cura Interior, com o Pr. Alcione Emerich. Este Seminário vai acontecer nos dias 

07 e 08 de novembro. Ninguém pode ficar de fora! Inscrições no site da igreja ou na central de membresia! 


