Ao fazer este estudo, utilize este livro para rabiscar, colorir e meditar na
Palavra de Deus, considerando como a história de Rute lhe dá verdadeira
esperança.

Pois
tudo o
que foi escrito
no passado,
foi escrito para nos
ensinar,
de forma que,
por meio da
perseverança e do
bom ânimo
procedentes das
Escrituras,
mantenhamos a nossa
esperança
(Romanos 15.4).
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A FAMÍLIA DE ELIMELEQUE EM MOABE
Na época dos juízes houve fome na terra.
Um homem de Belém de Judá, com a mulher
e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas
terras de Moabe. 2 O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus dois filhos
Malom e Quiliom. Eram efrateus de Belém de
Judá. Chegaram a Moabe, e lá ficaram.
3
Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e
ela ficou sozinha, com seus dois filhos. 4 Eles se
casaram com mulheres moabitas, uma chamada
Orfa e a outra Rute. Depois de terem morado
lá por quase dez anos, 5 morreram também
Malom e Quiliom, e Noemi ficou sozinha, sem
os seus dois filhos e sem o seu marido.

como registrada em rute 1

A história de Rute

1

NOEMI E RUTE VOLTAM PARA BELÉM
Quando Noemi soube em Moabe que o
Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe
alimento, decidiu voltar com suas duas noras
para a sua terra. 7 Assim, ela, com as duas noras, partiu do lugar onde tinha morado.
Enquanto voltavam para a terra de Judá,
8
disse-lhes Noemi: “Vão! Retornem para a
casa de suas mães! Que o Senhor seja leal
com vocês, como vocês foram leais com os
falecidos e comigo. 9 O Senhor conceda que
cada uma de vocês encontre segurança no lar
doutro marido”.
Então deu-lhes beijos de despedida. Mas
elas começaram a chorar alto 10 e lhe disseram:
6

6
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“Não! Voltaremos com você para junto de seu povo!”
11
Disse, porém, Noemi: “Voltem, minhas filhas! Por que viriam
comigo? Poderia eu ainda ter filhos, que viessem a ser seus maridos? 12
Voltem, minhas filhas! Vão! Estou velha demais para ter outro marido.
E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim – ainda
que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, 13 iriam vocês
esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles?
De jeito nenhum, minhas filhas! Para mim é mais amargo do que para
vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim!”
14
Elas, então, começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu
um beijo de despedida em sua sogra, mas Rute ficou com ela.
15
Então Noemi a aconselhou: “Veja, sua concunhada está voltando
para o seu povo e para o seu deus. Volte com ela!”
16
Rute, porém, respondeu: “Não insistas comigo que te deixe e
que não mais te acompanhe! Aonde fores irei, onde ficares ficarei! O
teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus!
17
Onde morreres morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me
castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar
de ti!”
18
Quando Noemi viu que Rute estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais.
19
Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o
povoado ficou alvoroçado por causa delas. “Será que é Noemi?”, perguntavam as mulheres. 20 Mas ela respondeu: “Não me chamem Noemi,
melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-poderoso tornou minha
vida muito amarga!
21
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!”
22
Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora
Rute, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada.
7
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como usar este estudo

Introdução

Uma nação sofredora, esmorecendo por conta de fome, juízo e guerra,
Israel era um lar tenebroso e hostil para
a maioria das pessoas, principalmente
para uma mulher, mas ainda mais para
uma mulher viúva. A história de Rute
começa com desolação. No entanto,
como em toda história cujo Autor é
Deus, essa desolação não vem sem um
vislumbre de esperança.
Ao observar esse vislumbre de
esperança florescer numa exibição
deslumbrante da graça, você entenderá
por que o livro de Rute é considerado,
por alguns, a maior história de amor
de todos os tempos. Contudo, essa
história de amor tem a ver muito menos com romance e muito mais com
restauração. É uma história a respeito
de como Deus pode transformar a
tragédia em alegria, independente de
quão desesperadoras possam parecer
as nossas circunstâncias.
Embora o livro de Rute contenha
a história de viajantes que finalmente
voltam para casa, de luto que se transforma em dança e de desespero que se
transforma em celebração, acima de
tudo ela ilustra a redenção e a restauração do amor de Jesus, que toma os
pedaços quebrados das nossas vidas e
os transforma em algo belo.

8
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O QUE VOCÊ PODE ESPERAR APRENDER
Através deste estudo, você pode esperar que os cinco temas abaixo
se enraízem de forma profunda no seu coração:
•

•

•

•

•

Esperança – Nós veremos como Deus pode transformar as
situações mais desoladoras em alegria, como ele faz nascer
beleza a partir das cinzas. Deus pode restaurar até mesmo as
situações mais desesperadoras da vida.
Amor – O livro de Rute contém uma das mais belas histórias
de amor de todos os tempos. Nós aprenderemos que o verdadeiro amor é mais do que apenas romance – é incondicional,
sacrificial e duradouro.
Relacionamentos – Por meio de Rute, nós veremos como os
relacionamentos podem ser curados e recuperados através do
poder restaurador de Deus.
Descanso – Através da busca de Noemi por descanso para si
mesma e para as suas noras, nós veremos que o descanso não
é questão de mudança das nossas circunstâncias externas, e sim
de algo que Deus coloca dentro dos nossos corações.
Restauração – Ao estudarmos este livro com Rute, Noemi
e Boaz, nós veremos como Cristo pode redimir e restaurar as
nossas vidas de uma forma que supera as perdas e as falhas
causadas pelos nossos pecados.
DICAS SOBRE COMO USAR ESTE ESTUDO

Enquanto você estiver estudando este livro, faça a si mesma as
seguintes perguntas:
•

O que esta passagem me ensina a respeito do coração, dos
caminhos e do caráter de Deus?

•

Como esta passagem aponta para Jesus e o evangelho?

•

Existe um exemplo que eu deva seguir ou evitar? Caso exista,
como devo procurar mudar?
9
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Cada semana de estudo é dividida em cinco sugestões de aulas
diárias, mas fique à vontade para avançar no seu próprio ritmo. Faça o
que for melhor para você!
Você também pode achar útil ouvir a série de áudio “Rute e o poder transformador do amor remidor” em ReviveOurHearts.com/Ruth (em inglês).
O Espírito Santo nos ajuda a compreender a Palavra de Deus. Ele, além
de ser uma dádiva, é um “Conselheiro” que “lhes ensinará todas as coisas e
lhes fará lembrar tudo o que eu [Jesus] lhes disse” (Jo 14.26).
Outras ferramentas que podem auxiliá-la a entender melhor a Palavra
de Deus (embora elas não sejam necessárias) incluem:

•
•
•
•
•
•
•

Um dicionário de português para pesquisar o significado básico
das palavras
Várias traduções da Bíblia (uma boa ferramenta online é o site
BibleGateway.com)
Uma concordância
Um dicionário bíblico
Comentários bíblicos
Uma Bíblia de estudo
Canetas ou lápis coloridos para escrever na sua Bíblia

Também incluímos perguntas para discussão em grupos no final deste
livro. Participe da discussão sobre Rute com o podcast das Mulheres da Bíblia
criado para acompanhar este estudo. Confira no ReviveOurHearts.com/
WomenoftheBible (em inglês).
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NOSSA ESPERANÇA PARA VOCÊ
Nas próximas seis semanas, a equipe do Aviva Nossos Corações espera
que você:
• Encontre sabedoria prática para aplicar o que aprender aqui na
sua vida diária.
• Leia a sua Bíblia com mais emoção.
• Experimente a maravilha da sua própria restauração.
• Redescubra que cada história é, na realidade, a história de Deus,
até mesmo a sua.
• Conheça melhor a Deus como resultado deste estudo.

11
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MEMORIZANDO AS ESCRITURAS
Passe algum tempo meditando sobre o versículo abaixo e
memorizando-o durante esta semana:

E dar a
todos os
que choram
em Sião
uma bela coroa
em vez de cinzas,

o óleo

da alegria
em vez
de
prantos.
Isaías 61.3

12
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Semana 1
BELEZA A PARTIR DE CINZAS

Grande ideia: TODAS NÓS ESTAMOS DESESPERADAS

			

E PRECISAMOS DE RESTAURAÇÃO.

Introdução

O que vem à sua mente quando você pensa em cinzas? Talvez algo
acinzentado e arenoso, esfumaçado e sujo, o resíduo de um item que
foi destruído. Talvez você imagine o entulho que alguém varre de uma
lareira e joga fora no lixo. O que quer que venha à sua mente, provavelmente cinzas não é algo que você associa à beleza.
Quando abrimos o livro de Rute, a vida de Noemi não parece ser
nada além de cinzas – pelo menos, olhando da perspectiva dela. Longe
de sua terra natal, numa cultura que não adorava o único Deus verdadeiro, seu marido, morto, juntamente com os seus dois filhos, a vida de
Noemi era cheia de tragédia; sua situação parecia desesperadora. Sim,
ela tinha as suas duas noras, mas como é que três mulheres sozinhas
no antigo Israel poderiam sustentar umas às outras?
“Mas Deus” (duas das mais belas palavras da Bíblia!) tinha um plano
diferente. Ele tomou as cinzas da vida de Noemi e fez algo bonito. Ele
usou a história de Noemi para mostrar seu poder para restaurar, mesmo
quando a restauração parecia impossível.
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