ROTEIRO – Base 19/04/2020
UMA FAMÍLIA DIGNA DE SER LEMBRADA EM TEMPOS DE CRISE
# Rute 1.1-6 #

INTRODUÇÃO:
O livro de Rute descreve o drama de uma família marcada pela crise inesperada,
por traumas e perdas irreparáveis, mas também retrata a história de uma família que
encontra o caminho de volta, o caminho da restauração.
• Encontramos nessa história a triste realidade de que fugir parece ser sempre o caminho
mais convidativo.
• Elimeleque, cujo nome significa meu Deus é Rei, Noemi e seus filhos Malon e Quilion
fugiram dos problemas, mas não conseguiram escapar das consequências de suas
escolhas (Rute 1.3-5);
• A fuga é uma atitude de uma família sem liderança espiritual (Rute 1.1). Tendo ficado em
desobediência ao Senhor por 10 anos em Moabe, a família de Elimeleque colheu três
túmulos e três viúvas solitárias.
• A fuga pode parecer a melhor escolha, mas temos outras alternativas: ignorar os
problemas; superá-los e vencê-los; e aprender com eles usando a experiência em nosso
favor.

I.

NENHUMA FAMÍLIA ESTÁ IMUNE À CRISES
1. Mas podemos considerar as nossas escolhas e suas consequências:
• Crises relacionais, decisões e equívocos;
• Crises financeiras;
• Crises por falta de vida espiritual. Deixamos o lugar da benção e vamos buscar
solução no mundo. Como é triste quando apenas ouvimos falar das bênçãos, mas
nunca as experimentamos pelo fato de estarmos no lugar errado.
2. Encontramos muitas famílias despreparadas para enfrentar crises. Não suportam a
pressão e fogem, tomando decisões sem consultar a Deus.
• Decisões precipitadas podem trazer mais dor e sofrimento do que a própria crise;
• DESOBEDIÊNCIA é o caminho do fracasso e sofrimento.
§ Como você tem lidado, respondido diante das crises?
§ Quais lições e aprendizados você tem experimentado em suas crises?
§ Você tem facilidade para reconhecer seus erros nos momentos de crise?
Comente!

Informar das Atividades Semanais – 3ª TERÇA-FEIRA DO MÊS: TDL Treinamento de Líderes de
Células | TERÇAS: Reunião de Oração às 9h no Auditório Kids | SEXTA: Culto de Libertação às 20h
| SÁBADO: Culto m.HOLY – Juventude às 19h | DOMINGO: Escola Bíblica às 9h / Culto de
Celebração às 10h e às 18h30 (Sede e Santa Felicidade)

II.

UMA FAMÍLIA DEVE SER LEMBRADA POR RECONHECER E RECONSIDERAR SUAS DECISÕES
E ESCOLHAS
1. Não podemos culpar a Deus por nossos erros e escolhas (Rute 1.13).
2. Quando reconhecemos nossos erros e voltamos para Deus, coisas boas voltam a
acontecer.
• Descobrimos que nem tudo está perdido. Somos mais amados do que pensamos
(Rute 1.16).
• Um amor verdadeiro vale mais que coisas. Um amor verdadeiro não desiste diante
das crises (Rute 1.15-16).
§ Você acredita que Deus pode ter propósitos quando enfrentamos nossas
crises?
§ Você já parou para reconsiderar algumas decisões, e colheu bons frutos
por isso? Comente!

III. UMA FAMÍLIA DEVE SER LEMBRADA PELO FATO DE CRER QUE OS PROPÓSITOS DE DEUS
NÃO PODEM SER IMPEDIDOS (Jó 42.2)
1. Um amor verdadeiro estará disposto a fazer novas caminhadas. Também estará
disposto a renovar seus propósitos e compromissos (Rute 1.16-17).
2. O amor verdadeiro faz alianças que não podem ser quebradas (Rute 1.17).
§ Fale de uma experiência, seja positiva ou negativa, vivida em um tempo
de crise.

CONCLUSÃO:
VOCÊ DESEJA SER UMA FAMÍLIA DIGNA DE SER LEMBRADA?
1. Não fuja das crises;
2. Reconsidere suas decisões e escolhas;
3. Volte para o seu lugar, para o seu lar; volte para Deus.

Pr. Sebastião Brito Netto

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).

