LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS

O CHAMAMENTO DE DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO
34

Deus chamou Rute, a moabita
LEITURA BÍBLICA: Rute 1–4

OBJETIVO: Ver que quando buscamos a Deus e permanecemos com Seu povo chamado, somos abençoados
por Deus.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: (Escolha um ou alguns conforme a idade e a capacidade das crianças)
Rute 1:16 (Disse, porém, Rute: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te; porque, aonde
quer que fores, irei eu e, onde quer que pousares, ali pousarei eu; o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu
Deus.); Salmo 119:2 (Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração);
Hebreus 11:6b (... é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que
O buscam diligentemente.)
CONTEÚDO: Durante o tempo dos juízes, os filhos de Israel muitas vezes abandonaram Deus e adoraram
ídolos. Por causa disso, sua condição diante do Senhor era muitas vezes ruim. Nesta época, ainda nos dias do
governo dos juízes, Deus reteu as chuvas e enviou uma fome porque Seu povo O havia abandonado. Isso
aconteceu para que eles se voltassem para Deus e se arrependessem de seus pecados.

Saindo da terra de Judá e indo para Moabe, um lugar condenado. Durante este tempo de fome havia um
homem chamado Elimeleque, de Belém de Judá. Sua esposa era Noemi, e eles tiveram dois filhos, Malom e
Quiliom. Por causa da fome na terra, Elimeleque e sua família foram morar temporariamente em Moabe. Moabe
era um país localizado na fronteira oriental do mar Morto. Era um lugar rejeitado e condenado por Deus, um
país dos descendentes de Ló que, por causa do pecado, não tinham permissão para entrar na congregação do
Senhor. Moabe era um país de idolatria; o povo adorava um ídolo chamado Quemos. Israel não teve permissão
para buscar a paz com o povo de Moabe todos os seus dias, para sempre.

Elimeleque e Noemi ficaram algum tempo em Moabe. Por fim Elimeleque morreu, e Noemi ficou com seus dois
filhos, que tomaram esposas entre as mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa, e a outra, Rute. Eles viveram
lá por cerca de dez anos. Então Malom e Quilion morreram, e Noemi ficou sem seus dois filhos e sem marido.
Ela estava agora em uma situação lamentável – era uma viúva com duas noras (também viúvas sem filhos) em
um país gentio e que adorava ídolos.

Rute se apega a Noemi e retorna a Judá. Então Noemi levantou-se com suas noras para voltar da terra de
Moabe para a terra de Judá, porque tinha ouvido que o Senhor havia visitado Seu povo, dando-lhes comida.
Noemi aconselhou as duas noras a voltarem, cada uma para a casa de sua mãe. Então as beijou, e elas
levantaram a voz e choraram. Ambas disseram: “Não! Iremos contigo ao teu povo.” Mas Naomi exortou-as a
voltarem para seu próprio povo e suas famílias. Elas levantaram a voz e choraram novamente. Orfa deu um
beijo de despedida na sogra e permaneceu em Moabe; mas Rute apegou-se a ela. Rute disse: “Não me instes
para que te deixe e me obrigue a não seguir-te; porque, aonde quer que fores, irei eu e, onde quer que pousares,
ali pousarei eu; o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e aí
serei sepultada; faça-me o SENHOR o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de
ti.” Quando Naomi viu sua determinação, parou de falar com ela sobre isso.
Assim as duas viajaram até chegarem a Belém. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa
delas; e as mulheres perguntavam: “Não é esta Noemi?” Noemi lhes disse que não a chamassem de Noemi, e
sim de Mara, que significa amarga. Ela tinha saído com abundância, mas o Senhor a trouxe de volta vazia.
Quando chegaram a Belém, era a época da colheita da cevada.
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Boaz redime a terra e se casa com Rute. Noemi tinha um parente de seu marido, homem de grande riqueza,
da família de Elimeleque; seu nome era Boaz. Boaz era um homem correto e sábio, e era fiel em seguir as leis
de Deus. Um dia Rute sugeriu a Noemi que fosse respigar nos campos, e Noemi concordou. Respigar é colher
grãos depois que os coletores regulares terminaram. É um processo lento que consiste em pegar as sobras
pouco a pouco. Enquanto respigava, Rute por acaso entrou em uma parte do campo pertencente a Boaz.
Naquele momento Boaz veio de Belém, e disse aos ceifeiros: “O SENHOR seja convosco!” Eles responderam: “O
SENHOR te abençoe!”. Boaz perguntou ao jovem que estava encarregado dos ceifeiros: “De quem é esta moça?”
O jovem que estava encarregado dos ceifeiros respondeu: “Esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra
de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim, ela
veio; desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça.” (Rt 2:6-7). Boaz então disse
a Rute que ela não precisava respigar em nenhum outro campo; deveria ficar perto das moças que trabalhavam
em seu campo e, quando estivesse com sede, poderia servir-se da água que os rapazes haviam tirado.

Rute prostrou-se no chão, com o rosto em terra, e disse a Boaz: “Como é que me favoreces e fazes caso de mim,
sendo eu estrangeira?” Boaz respondeu: “Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte
de teu marido, e como deixaste a teu pai, e a tua mãe, e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes
não conhecias. O SENHOR retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do SENHOR, Deus de Israel, sob
cujas asas vieste buscar refúgio.” (Rt 2:11-12). Rute agradeceu-lhe por sua bondade. Na hora das refeições
Boaz fornecia comida para ela, e depois combinava em particular com seus rapazes para que se certificassem
de que ela colheria grãos na quantidade suficiente, e também para que deixassem alguns de seus feixes caírem
apenas para Rute.
Quando Rute contou a Noemi o que havia acontecido, e que o nome do homem com quem havia trabalhado
naquele dia era Boaz, Noemi disse a Rute que Boaz era um de seus parentes. De acordo com a lei de Deus, o
parente mais próximo do marido da viúva deveria se casar com ela, cuidar dela e ter filhos com ela para seu
falecido marido, para que ela não perdesse a herança da família, a terra de seu marido. Embora Boaz fosse
parente de Noemi, havia alguém que era um parente mais próximo. Enão Boaz foi até o portão da cidade e
disse a esse parente mais próximo que Noemi havia colocado à venda a parte do campo que pertencia a
Elimeleque, irmão deles. Ele perguntou ao parente se estava disposto a resgatá-lo; o parente disse que
redimiria a terra.

Então Boaz lhe disse que, se ele comprasse o campo de Noemi, também deveria adquirir Rute e gerar
descendência para seu falecido marido. O parente disse que não poderia fazer isso, porque prejudicaria sua
própria herança. Então Boaz, sendo o segundo parente mais próximo, disse que compraria de Noemi tudo o
que era de Elimeleque e tudo o que era de Malom e de Quilion. Além disso ele adquiriria Rute, a moabita, esposa
de Malom, e geraria descendentes para o morto, para que ele não desaparecesse dentre seus irmãos.

Boaz casou-se com Rute e ela deu à luz um filho. Noemi pegou o menino e o deitou em seu colo, e cuidou dele.
As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: “A Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obede.” (Rt 4:17). Obede
tornou-se pai de Jessé, que foi o pai de Davi, de cuja linhagem veio Cristo.

APLICAÇÕES SUGERIDAS: Ore e tenha comunhão para decidir quais aplicações deve usar. Não tente usar todas
elas. É suficiente usar apenas uma ou duas aplicações apropriadas para a idade das crianças que está servindo.
● Permaneça com o povo de Deus. Elimeleque deixou a boa terra e o povo de Deus e foi para uma terra
de adoração de ídolos. Que grande erro! Mesmo que houvesse fome na terra, ele nunca deveria ter deixado
o lugar que Deus escolheu. Ele e sua família sofreram muito em Moabe por causa de sua escolha e seu erro.
Ele não prosperou lá; em vez disso ele morreu, seus dois filhos morreram, e sua esposa ficou viúva naquela
terra condenada. Que resultado lamentável! Não importa o que aconteça, nunca devemos fazer uma escolha
errada de deixar o povo de Deus, a igreja. Não prosperaremos; pelo contrário, sofreremos muito. Rute, por
outro lado, fez a melhor escolha. Ela se uniu ao povo de Deus e foi grandemente abençoada pelo Senhor, a
ponto de se tornar uma importante ancestral de Cristo (Mt 1:5-16). Assim como Rute, devemos sempre ter
um coração para buscar o Senhor e permanecer com Seu povo.
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● Rute era uma nora diligente e fiel. Segundo Boaz, todos sabiam o quanto Rute havia feito por sua sogra.
Respigar nos campos foi uma ideia de Rute para ajudar. Ela trabalhou diligentemente no campo, tendo muito
poucas pausas. Obedeceu a tudo o que sua sogra lhe disse para fazer. Falou de maneira respeitosa e humilde
com Boaz. Seu casamento com Boaz impediu que Noemi perdesse suas terras. Rute, através de Boaz (um
homem que seguia a Deus, como podemos ver pela forma como cumprimentou seus trabalhadores e
abençoou Rute) trouxe bênçãos, vida e alegria para sua casa.

Adaptado das Lições para Reuniões de Crianças da Igreja em Nova Iorque. Uso permitido.
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