ROTEIRO – Base 16/02/2020
TRAZENDO À LUZ O PROPÓSITO DE DEUS!
# RUTE 1.1-17 #
INTRODUÇÃO:
Noemi era casada com um homem chamado Elimeleque, e tinha dois filhos que se
chamavam Malom e Quiliom. Eles moravam em Belém, e quando houve fome naquele
lugar, eles foram para Moabe em busca de pão:
• A fome que o povo estava passando era permitida por Deus para fazer com que o povo
se voltasse para Ele;
• Mas como muita gente que foge do tratamento de Deus, esse homem pegou a família
toda e foi para Moabe, um povo pagão;
• O marido morreu, depois os filhos se casaram com mulheres moabitas (que era
proibido por Deus). Por último morreram também os dois filhos e Rute ficou sem
arrimo, sem sustento e com duas noras para sustentar;
• Vendo-se nessa situação, ela resolveu voltar para Belém e então começa a sua história,
porque no dia que ela tomou essa decisão ela se tornou um canal de Deus para trazer
à luz um propósito profético do Senhor, extremamente importante.
I.

O PROPÓSITO DE DEUS VEM À LUZ QUANDO HÁ SEPARAÇÃO (Rute 1:12-14)
1. Orfa tem que ir, porque o seu coração não é leal. Orfa pode representar a pessoa
que só caminha com você enquanto é conveniente para ela.
2. É preciso deixar que Deus remova de sua vida aquelas pessoas que estão impedindo
o cumprimento do Seu propósito.
3. Para que o propósito de Deus se cumpra em sua vida, algumas pessoas precisam
ser removidas dela.
§ O que precisa ser removido para que o propósito de Deus se cumpra em
minha vida?
§ O que você entende por lealdade?

II.

O PROPÓSITO DE DEUS VEM À LUZ QUANDO HÁ UM AMBIENTE DE ALIANÇA (Rute 1.14:18)
• Se por um lado Noemi teve uma Orfa, por outro, Deus colocou também uma Rute em
sua vida;
• Rute pode representar alguém que Deus coloca como refrigério em sua vida para
permanecer ao seu lado quando Orfa vai embora. Rute é aquela pessoa que está
comprometida com uma aliança espiritual que é mais forte do que as circunstâncias;
• Quem entender o coração de Rute entender as implicações de uma vida de aliança
(Rute 1.16:17).

§ O que você entende por aliança neste contexto?
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§ Você já viveu situações e/ou circunstâncias em que Deus levantou uma
Rute para estar ao seu lado? Você já foi Rute na vida de alguém?
III. O PROPÓSITO DE DEUS VEM À LUZ QUANDO ALCANÇAMOS O FAVOR DO SENHOR (Rute 2:113)

1.
2.
3.

No caminho de Rute aparece um homem chamado Boaz que vai usar de
misericórdia e demonstrar favor para com ela; Boaz pode representar alguém que
vem como resposta de Deus a uma vida de honra e se torna canal de benção;
Orfa e Rute apontam para dois princípios de vida. Uma decide honrar abençoando
com a única coisa que podia oferecer: a sua companhia. A outra viveu os momentos
bons, desfrutou da prosperidade, mas na hora do luto, foi tocar a sua vida;
Boaz representa a unção que honra o desprezado, o humilhado, o que não tem
nada, o que precisa de tudo. A unção que te favorece quando ninguém aposta em
você.
§ Qual princípio você vai escolher? (honra?)
§ Em que momento o favor do Senhor esteve presente em minha vida?
§ Deus te enviou um Boaz, ou você foi Boaz na vida de alguém?

CONCLUSÃO:
Depois que Orfa abandona Noemi, não se tem mais nenhum registro dela. Ela
desaparece. Mas Rute vai encontrar Boaz, que teve atitudes de generosidade para com
ela, se casa com ela e através desse casamento veio a ascendência do Messias.
O propósito de Deus era trazer à luz o Messias, e para que Noemi entrasse nessa
história, algumas coisas precisaram acontecer na vida dela:
•
•
•

Orfa teve que sair;
Rute precisou permanecer;
Boaz precisou aparecer.

Pr. Luiz Vagner

Programação para a Célula: Abertura: 3 min. | Louvor: 12 min. | Oração pelas
necessidades: 10min.| Estudando a mensagem: 30 min. | Conclusão: 5 min. - oração final
(clamor) | Comunhão: Confraternização (pode ser feita no início da reunião).

