
“Rute, porém, respondeu: ‘Não insistas comigo que te deixe
e não mais a acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei!
O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus!’”

- Rute 1:16 (NVI)

Rute escolheu acreditar em Deus, embora a maior parte do seu

povo não O servisse.

PONTOS FORTES

•  Rute poderia ter deixado a sua sogra, Noemi, e voltado para

   a sua própria família. Mas, por ser tão leal, mesmo assim,

   Rute decidiu ficar e sustentar Noemi.

•  Rute era trabalhadora e juntava grãos para que pudesse se

   alimentar e alimentar a sua sogra Noemi.

O RELACIONAMENTO DE RUTE COM DEUS

•  Rute deixou os seus falsos deuses (ídolos) para trás.

•  Ela preferiu ter um relacionamento com Deus. Mais tarde,

   Rute se casou com um homem muito gentil chamado Boaz.

   Juntos, eles tiveram um filho e lhe deram o nome de Obede.

   Obede era o avô do Rei Davi, e o Senhor Jesus Cristo foi

   descendente de Davi.

ATITUDE HEROICA

Criação do conceito da série de folhetos por Nadine de Lange
Ilustrado por Astri Saestad
Editado por Carl Roodnick
Traduzido por Daniela Mendonça-Snyman
Copyright© Nadine de Lange 2021
Bíblia Sagrada, Nova Versão Internacional,
Copyright© 1993, 2000 pela International Bible Society.
Usado com permissão. Todos os direitos reservados.

Belém Jerusalém

Moabe

Rio JordãoMar Morto
Mar da Galileia

Mar Mediterrâneo
A viagem de Rute e Noemi

Para você, menino ou menina especial, que está lendo este
folheto: se você deseja ter um relacionamento pessoal com
Jesus, faça a seguinte oração agora:

Oração de Salvação

“Pai, venho a Ti em Nome de Jesus. Obrigado(a) por me criar
e criar todo o universo. Acredito que Jesus morreu por mim
na cruz. Por favor, perdoa-me por todas as coisas que eu fiz
de errado.

Pai, obrigado(a) por ressuscitar Jesus dos mortos. Jesus, te
peço que entres em minha vida e sejas o Senhor do meu
coração hoje. Em Nome de Jesus, eu oro.
Amém."

•  Rute era da terra de Moabe. Quando o seu

  marido faleceu, ela optou por não voltar para

  a casa da sua mãe.
•  Noemi, sua sogra, estava sozinha, pois seu

  marido e dois filhos também haviam falecido.

•  Rute teve compaixão de Noemi. Então, ela

  escolheu deixar a sua própria terra para

  ficar com Noemi.
•  Noemi voltou com Rute para Belém de Judá,

  a terra de onde Noemi pertencia.


