Capítulo 5
O Romance de Redenção
Lição de Áudio: Velho Testamento – Lição nº 31
Objetivo: Compreender com a história de Rute, como Deus
ama e redime o Seu povo.

“Aonde fores irei, onde ficares ficarei! O teu povo será o
meu povo e o teu Deus será o meu Deus” (Rute 1:16).
O Livro de Rute conta a linda história de amor que aconteceu nos dias dos
Juízes. Essa história de amor retrata nossa salvação e o nosso
relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. O Velho e o Novo
Testamentos ensinam que somos prometidos para Ele como uma noiva é
prometida para seu noivo. O Livro de Rute apresenta esse relacionamento
como um “Romance de Redenção”.
Rute não era hebréia, mas depois que seu marido hebreu morreu, ela
escolheu ser parte do povo de sua sogra. O seu compromisso com Noemi,
com o povo hebreu e com Deus é uma figura importante de lealdade.
Nessa história vemos como Deus ama aqueles que não fazem parte da Sua
família e como a Sua graça se aplica àqueles que O amam. Com a lei do
“parente resgatador” aprendemos que Deus redime aqueles que vêm a Ele
e os inclui na sua família eternal.
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Assinale a alternativa correta.
1. Verdadeiro ou falso? O período dos Juízes é considerado dentro da
história dos hebreus como um período escuro, tanto espiritual, como
cultural, intelectual e socialmente falando.
2. Verdadeiro ou falso? Uma história de amor que se encaixa muito bem
na Bíblia.
3. Verdadeiro ou falso? O Livro de Rute é mais do que uma história de
amor. Também é uma alegoria que nos ensina verdades espirituais.
4. Como as Escrituras retratam o relacionamento de Deus com o Seu
povo?
a. Como uma relação de senhor e escravo.
b. Como a relação de professor e aluno.
c. Como a relação do noivo e sua noiva.
d. Como a relação de um general do exército e seus subordinados.
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5. O que é ilustrado no Livro de Rute?
a. Cativeiro
b. Redenção
c. Desobediência
d. Santidade
6. Qual era o país de origem de Rute?
a. Moabe
b. Egito
c. Média
d. Israel
7. Que tipo de atitude vemos em Rute quando ela foi com Noemi para
Belém?
a. Ela estava relutante.
b. Ela concordou tentar viver em Belém durante alguns meses.
c. Ela só queria sair de Moabe.
d. Ela fez um juramento de lealdade ao povo hebreu e a sua fé.
8. A quem Noemi culpou por todos os seus problemas?
a. Rute
b. Ela mesma.
c. Deus
d. Boaz
9. Como Deus trata os pródigos? (Assinale todas as alternativas que se
aplicarem)
a. Ele permite que eles sofram as conseqüências de suas
escolhas.
b. Ele vira as costas para eles.
c. Ele faz com que tudo dê certo para eles.
d. Ele os recebe de braços abertos quando eles voltam.
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10. Como as leis de Deus afetaram Rute?
a. Ela sofreu julgamento por causa delas.
b. Ela experimentou graça por causa das leis de Deus.
c. Ela não tinha que lhes obedecer porque não era hebréia.
d. As leis de Deus a excluíram de Israel.
11. O que um parente resgatador fazia por uma viúva?
a. Ele pagava todas as suas dívidas e se casava com ela.
b. Ele pagava suas dívidas e a deixava livre para ir embora.
c. Ele se casava com ela depois que ela pagasse suas dívidas.
d. Ele concordava em encontrar um bom marido para ela.

Noemi tinha sentimentos de rancor e amargura em relação a
Deus e não queria assumir qualquer responsabilidade pelas
consequências das escolhas que tinha feito.Você já fez
escolhas erradas e agora está sofrendo as consequências? O
que você deveria fazer?
O seu nível de comprometimento com Deus é igual ao de Rute? Você iria
onde quer que Ele o levasse? Escreva abaixa um compromisso de
lealdade a Deus.

Agradeça a Deus pela Sua graça e por lhe ter aceitado, e
agradeça pela Sua misericórdia. Peça a Ele que lhe ajude a
entender mais profundamente o Seu amor.
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