ESCOLHENDO CAMINHAR COM DEUS
TEXTO: RT 1:16-17
OBS.: LER O LIVRO DE RUTE PARA SABER A HISTÓRIA.
INTRODUÇÃO
O livro de Rute tem todos os elementos fundamentais de uma história comovente:
saída, perda, sofrimento, retorno, fidelidade, esperança, amor, redenção. Todos esses
elementos apontam para aquilo que é o tema central de toda a bíblia, pois em toda a
bíblia vemos o amor de Deus pelo homem e seu plano para redimi-lo. Tal plano foi
concretizado na pessoa e obra de Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados e
ressuscitou ao terceiro dia, trazendo esperança e fé de um final glorioso, preparado e
prometido por Deus ao seu povo.
Sempre que escolhemos caminhar com Deus temos a garantia da vitória e do cuidado
do Senhor sobre nossas vidas. Todavia, sua decisão não foi uma escolha fácil, haviam
algumas implicações. Existia diante dela uma realidade dura de enfrentar, mas ela
permaneceu resoluta, “não insistas comigo que te deixes e que não mais te
acompanhe”. (Rt. 1:16)
Veremos então quais desafios e implicações sua escolha de caminhar com Deus
acarretaram na vida dela e como as atitudes desta mulher podem nos encorajar em
nossa caminhada com Deus.
1.

UMA CAMINHA DE FÉ

Fé, conforme a bíblia nos diz: “é a certeza daquilo que esperamos e a prova das
coisas que não vemos” (Hb 12:1). Ou seja, é enxergar um futuro onde aparentemente
não há nenhum. Aqui percebemos a primeira implicação em sua escolha de caminhar
com Deus: uma mudança de identidade, uma ruptura com o passado, ela teria que
deixar tudo para trás. Seria necessário romper com alguns laços antigos. Isto aponta
para uma realidade cristã, deixar o conforto de pertencer a um mundo caído e se
tornar peregrino e forasteiro neste mundo. Sei que isso não é uma escolha fácil, porém
é necessária aos que desejam caminhar com Deus, pois o Reino de Deus não
pertence a este mundo. E é assim que precisamos começar nossa caminhada cristã,
com coragem e fé. Coragem para romper com as coisas deste mundo e fé para
acreditar num futuro melhor junto a Deus e seu povo.

2.

UMA CAMINHADA DE TRABALHO E OBEDIÊNCIA

Quando chegaram em Belém Rute teve que trabalhar duro para a sobrevivência das
duas. É claro que fora Deus quem a direcionou até os campos de Boaz, foi Deus quem
abriu aquela porta para Rute, porém ela teve que trabalhar duro para colher os grãos.
Mais uma vez a vida de Rute aponta para as verdades cristãs. Deus está sempre nos
direcionando ao serviço. Há muito o que fazer no reino de Deus. Algo importante a
destacar aqui é o fato de que o trabalho exercita no indivíduo algumas características
essenciais a vida cristã, como: humildade, submissão, dependência e cooperação.
Outro fator importante aqui é que Rute aprendeu sobre os preceitos da lei. Se estamos
caminhando com Deus precisamos conhecer seus mandamentos. É fundamental para
o cristão conhecer e compreender a Palavra de Deus, suas exigências e promessas.
3.

UMA CAMINHADA VITORIOSA

Podemos começar nossa caminhada com Deus sem enxergar um futuro promissor,
porém quando se caminha com Deus a vitória é certa. O final é sempre o melhor. Rute
viu sua sorte e sua vida serem transformadas milagrosamente por Deus.
CONCLUSÃO
Que a vida de Rute, sua fé e coragem possam encorajar você a iniciar uma caminha
com Deus. A verdade é que somente Deus pode nos conduzir ao caminho da
redenção. Talvez você esteja temeroso em deixar tudo e seguir ao Senhor, mas se há
algo que podemos aprender com o livro de Rute é que o caminho mais seguro a seguir
é o caminho de Deus. E este caminho é Jesus.
PERGUNTAS
1. Vimos que no livro de Rute existem alguns elementos que apontam para aquilo
que é o tema central de toda a bíblia. Quais seriam estes elementos? Para
você, qual é o tema central da bíblia?
2. Qual foi, na sua opinião, a maior dificuldade que Rute teve de enfrentar ao
escolher seguir sua sogra Noemi? Como ela conseguiu superar este desafio?
3. Aprendemos no livro de Rute uma verdade fundamental da caminhada cristã,
que ao caminharmos com Deus teremos muito trabalho a fazer. Qual é a
importância de se trabalhar para o reino de Deus? Você concorda que
enquanto servimos aos outros Deus trabalha também em nossas vidas? Você
tem trabalhado para o reino de Deus?
4. De acordo com a vida de Rute qual a certeza que temos quando escolhemos
caminhar com Deus? Você acredita que Deus pode fazer um milagre em sua
vida da mesma forma que fizera com Rute?
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