
O AMOR NUNCA DESISTE, NUNCA
PERDE A FÉ SEMPRE TEM  ESPERANÇA

E SEMPRE MANTÉM FIRME. [
LIÇÃO 2
A ESCOLHA CERTA

FOCO
Por meio de Jesus cultivar relacionamentos saudáveis 

TEXTOS BÍBLICOS
Rute 2; Gálatas 6:9-10; Mateus 5:41-44

HISTÓRIA BÍBLICA
Rute 2



  Nossa vida é feita de escolhas, diariamente 
temos que lidar com elas. Desde as escolhas pequenas 
como: Vou tomar suco ou leite no café da manhã? Esco-
lhas que impactam a nossa vida como: Que faculdade eu 
farei e que carreira seguirei?  As escolhas podem ter 
diversos impactos na nossa vida física, emocional, 
moral, espiritual.... e por isso a todo tempo nos pergun-
tamos: O que devo fazer?
 Não sei para você, mas tenho muita dificuldade 
em tomar decisões, e a pergunta “O que devo fazer?” 
normalmente é algo angustiante para mim. Mas recen-
temente li um livro onde a autora Jen Wilkin – Renova-
das- 10 maneiras de refletir os atributos de Deus, me fez 
repensar essa pergunta mediante as escolhas; ao invés 
de pensar o que fazer, devo refletir “Quem devo ser?” 
mediante aquela escolha. Afinal, se busco a Jesus, isso 
será refletido nas minhas escolhas e elas terão como 
base Jesus. Afinal, Jesus está mais preocupado com 
aquele que toma as decisões do que com a decisão em 
si. Se buscamos a Ele, as decisões ficam mais fáceis, pois 
serão baseadas Nele e isso as torna mais leve.
Lembra que falamos sobre o filme UP – Altas aventuras? 
Carl em um determinado momento deve de tomar uma 
decisão. Não fazer nada e provavelmente ser levado 
para um asilo ou escolher fazer uma loucura e entrar 
numa grande aventura. Se pararmos para pensar a sua 
decisão foi tomada com base no que ele queria ser. Carl 
não queria mais ser o velhinho que vivia uma vida sem 
graça, ele decidiu ser um aventureiro que tinha um 
sonho guardado.
No domingo passado começamos a estudar a história de 
Rute e Noemi. Vimos que Deus nos criou para nos 
relacionarmos uns com os outros e aprendermos como 
o amor de Deus pode ser expandido através de nossos 
relacionamentos e como Deus usa os relacionamentos 
para realizar a Sua obra. 
Depois da morte de seu marido e seus filhos, Noemi 
resolveu voltar para Belém. Mesmo triste e abatida, ela 
tinha consciência de que precisava lutar pela sua sobre-
vivência e compreendia a situação de suas noras, jovens 
viúvas, que precisavam fazer o mesmo e mais do que 
depressa, arrumar um outro marido para sustentá-las. 
Por isso, Noemi sugeriu que Rute e Orfa voltassem para 
suas famílias. 
Assim como Carl no filme UP fez a escolha de levantar 
vôo com sua casa, e assim como nós diariamente temos 
que fazer escolhas, Rute fez uma escolha difícil em sua 
vida que revelou o seu caráter e não a sua vontade e 
desejo. 

Orfa se despediu e partiu, mas Rute escolheu o caminho 
do amor e ficou com sua sogra. Juntas, partiram para 
Belém. Ao chegar em seu antigo povoado, Noemi foi 
logo reconhecida e teve que enfrentar as pessoas, que 
de alguma forma já sabiam de tudo que tinha aconteci-
do ela e curiosas, foram ao seu encontro: 
 “Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado 
por causa delas. "Será que é Noemi? ", perguntavam as 
mulheres. Mas ela respondeu: "Não me chamem Noemi, 
chamem-me Mara, pois o Todo-poderoso tornou minha 
vida muito amarga! De mãos cheias eu parti; mas de 
mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me 
chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim! O 
Todo-poderoso me trouxe desgraça! " Foi assim que 
Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Rute, a 
moabita. Elas chegaram Belém no início da colheita da 
cevada.”  (Rute 1:19-22)
É interessante notar no final do trecho bíblico mencio-
nado que Noemi e Rute chegaram em Belém “no início 
da colheita”. Aquelas mulheres tristes, enlutadas, com 
pouquíssimas esperanças em relação ao futuro, chega-
ram naquele lugar para recomeçar a vida justamente no 
início da colheita. 
Noemi e Rute não tinham ideia, mas Deus já havia traça-
do um plano maravilhoso para elas, um verdadeiro reco-
meço. Quando Rute decidiu ficar ao lado de sua sogra, 
ela agiu com compaixão, com empatia, coragem e resili-
ência. Certamente ela sabia que sua situação era muito 
difícil e que, ficando com sua sogra, as chances de se 
reestabelecer na vida ficariam diminuídas. 
Rute apostou contra a própria sorte e deu um passo de 
fé quando retornou à Belém com sua sogra. Entretanto, 
foi justamente quando retornou para aquele lugar que a 
vida começou a avançar:
“Rute, a moabita, disse a Noemi: "Vou recolher espigas 
no campo daquele que me permitir". "Vá, minha filha", 
respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a reco-
lher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso entrou justa-
mente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que 
era do clã de Elimeleque.
Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e 
saudou os ceifeiros: "O Senhor esteja com vocês! " Eles 
responderam: "O Senhor te abençoe! "
Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: "A quem 
pertence aquela moça? "
O capataz respondeu: "É uma moabita que voltou de 
Moabe com Noemi.
Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas 
entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está 
de pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo".
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Disse então Boaz a Rute: "Ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com 
minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos 
rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram". Ela se 
inclinou e, prostrada rosto em terra, exclamou: "Por que achei favor a seus olhos, a ponto de o senhor se importar 
comigo, uma estrangeira? "
Boaz respondeu: "Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido: como 
deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que 
você tem feito! Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar 
refúgio! " E disse ela: "Continue eu a ser bem acolhida, meu senhor! O senhor me deu ânimo e encorajou sua serva — 
e eu sequer sou como uma de suas servas! " Na hora da refeição, Boaz lhe disse: "Venha cá! Pegue um pedaço de pão 
e molhe-o no vinagre". Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até 
ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher, Boaz deu estas ordens a seus servos: "Mesmo 
que ela recolha entre os feixes, não a repreendam!
Pelo contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela 
as recolha, e não a impeçam".
E assim Rute colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha ajuntado: quase uma arroba de cevada. 
Carregou-o para o povoado, e sua sogra viu o quanto ela havia recolhido quando Rute trouxe e lhe ofereceu o que 
havia sobrado da refeição. "Onde você colheu hoje? ", a sogra lhe perguntou: "Onde trabalhou? Bendito seja aquele 
que se importou com você! " Então Rute contou à sogra com quem tinha trabalhado: "O nome do homem com quem 
trabalhei hoje é Boaz". E Noemi exclamou: "Seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com 
os vivos e com os mortos! " E acrescentou: "Aquele homem é nosso parente; é um de nossos resgatadores! " 
(Rute 2:2-20)
Rute não jogou fora o relacionamento que ela tinha com sua sogra. À luz da lei, ela não tinha mais obrigações em 
relação à Noemi. Ela não precisava mais acompanhá-la ou ampará-la. Rute podia simplesmente separar-se de Noemi.
Mas Rute olhou para o vínculo que elas construíram e honrou a história que elas viveram. Rute acolheu Noemi e esco-
lheu o mais difícil: caminhar junto com ela. Seguir em frente enfrentando as dificuldades sem ter garantias de que as 
coisas dariam certo. 
Assim que chegou na nova terra, Rute foi trabalhar. Ela não titubeou, não teve medo e agiu com responsabilidade em 
busca de sustento para si e para sua sogra. Mesmo diante da dor, da tristeza e do medo, ela não parou, mas seguiu e 
agiu.
E foi justamente aí, enquanto trabalhava, ajudava e cuidava de Noemi que Rute foi resgatada. Boaz, o dono do campo 
onde ela colhia espigas, teve compaixão de Rute. Ele ficou sabendo de sua história e admirado por tudo que ela tinha 
feito por sua sogra, acolheu aquela estrangeira. 
É maravilhoso ver o agir de Deus em nossas vidas durante trajetos de aflição e lágrimas e perceber que é justamente 
aí que Ele nos levanta, nos cura, nos dá uma nova oportunidade e um futuro melhor. 
Noemi e Rute foram escolhidas para fazer parte de um plano maior. Nos próximos capítulos veremos como Deus 
transformará a história triste daquelas mulheres em algo surpreendente. 
A lição que podemos concluir hoje é que nenhum relacionamento, por mais difícil que seja ou por mais complicado 
que esteja, deve ser quebrado, abandonado ou jogado fora. 
Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele e nós erramos, nos afastamos e nos separamos do Criador. Ele nos 
deu (e nos dá diariamente) uma nova chance de recomeçar. Ele vem ao nosso encontro e quer nos salvar e nos resga-
tar. 
Que possamos olhar para cruz e com base nela, escolher amar aqueles que estão ao nosso redor e independente da 
situação, nutrir, cuidar, encorajar, ajudar, investir, insistir, ousar, acolher, sustentar, perdoar e andar uma milha a mais. 

OUÇA BEM
Disse então Boaz a Rute: "Ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com 

OUÇA BEM



-  Relembrar a história de domingo passado, descrita em Rute 1.

 Continuar no capítulo 2, focando na escolha de Rute em seguir com sua sogra

 de volta à Belém.
- Focar na atitude de Rute em ficar com sua sogra. Explorar as questões da época,

 de que uma mulher precisa ser sustentada pela família ou por um marido. 

- Mostrar como Rute prezou o relacionamento dela com a sogra, escolhendo fazer

 o mais difícil, ou seja, ficar ao lado de Noemi, mesmo sem saber o que viria pela

 frente. 
- Rute valorizou o vínculo que tinha com sua sogra e a história que construíram

 juntas. 
- Quando chegou em Belém, Rute agiu rápido e com responsabilidade. Procurou

 um trabalho para sustentar a si e a sua sogra. 

- Deus já havia preparado tudo para aquelas mulheres. Rute foi trabalhar

 justamente nos campos de Boaz, que admirado com tudo que tinha ouvido

 acerca daquela estrangeira, acolheu-a e tornou-se o seu resgatador. 

- Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele e nós quebramos este vínculo

 quando pecamos e nos afastamos dele. Jesus morreu na cruz para nos salvar e

 não desiste de nós. Ele quer nos resgatar. 

- Devemos olhar para o amor de Deus para sabermos como agir em nossos

 relacionamentos e mesmo quando tudo parecer quebrado ou estragado não

 devemos desistir das pessoas. Ao contrário, devemos caminhar com elas, em

 amor e amizade, ajudando em tudo o que pudermos. 

CONEXÃO COM AS CRIANÇAS



ao postar no Instagram marque @kidsibmalphaville

Agradecer a Deus pelas amizades e dizer a um amigo ou alguém da família como é 
importante e especial o relacionamento de vocês.

Orar a Deus e pedir perdão para algum amigo ou alguém da família com quem brigou e 
reatar este relacionamento. 

DESAFI0 DA SEMANA

v e r s i c u l o

p a r a

m e m o r i z a r

"(...) Bendito seja aquele que se importou com você!
(...) Seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de
ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos!”
(Rute 2:19-20) 



Corrida do ovo na colher
Para nossa atividade vamos precisar de dois ovos cozidos e duas colheres

(peça ajuda de um adulto para cozinhar os ovos).

Agora convide a família para participar da corrida.

Os participantes terão que atravessar um percurso com o ovo na colher, segurando

pela mão e não pode deixar cair e nem tocar no ovo.

Vence quem conseguir terminar o percurso sem derrubar o ovo, se o ovo cair precisa

voltar ao início do percurso.

Aproveite esse tempo gostoso e decore o versículo da semana.
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MAIS UM DESAFIO PARA VOCÊ!



OBRIGADO

PELOS MEUS
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