O DEUS DOS IMPROVÁVEIS
Esboço da Mensagem para os Fapes do TBC O Brasil para Cristo Jacuí - Sede
20 de maio de 2018

objetivos
•

MOSTRAR A SOBERANIA DE DEUS SOBRE A HISTÓRIA, REVERTENDO UMA SITUAÇÃO ADVERSA
PARA RUTE, USANDO INCLUSIVE A LEI DO RESGATADOR.

textos base: RUTE 1

desenvolvimento
A história do livro de Rute, nos conta a maneira graciosa como Deus traz para
dentro da linhagem do seu Filho uma pessoa totalmente improvável para essa posição.
Pertencia a um povo que era inimigo de Deus, participa dessa cultura e tipo de
culto pertencente a esse povo. Casa-se com um homem do povo de Deus, algo
contrário às orientações do Eterno. Fica viúva desse homem e toma uma decisão:
acompanhar sua sogra para sua terra natal, e mais do que isso, o Deus de sua sogra
seria agora também o seu Deus. O que provavelmente Rute não sabia, é que Deus
também já havia escolhido ser o seu Deus e isso faz toda a diferença.
Deus usa Boaz na posição de resgatador da família de Elimeleque para alcançar
Noemi e Rute e trazê-la para dentro de sua família.
Assim como Deus fez no Antigo testamento, continuou fazendo no Novo
Testamento por meio de Cristo, fazendo de improváveis como Pedro, Paulo, Zaqueu,
o gadareno, eu e você parte de Sua família.
PERGUNTA 01 – O que mais chamou sua atenção na história de Rute?
PERGUNTA 02 – Que princípios são reforçados em nossos corações, saber que
como Rute éramos improváveis, mas Deus nos trouxe para sua família?
PERGUNTA 03 – Com toda sinceridade, como fica nosso coração ao ver perto
de nós algum improvável que conhecíamos ser colocado por Deus em posição de
destaque?
PERGUNTA 04 – O que você acha que Deus espera de nós, nos lembrando todas
essas verdades?
AUXÍLIO – Deus espera que venhamos agir com graça, misericórdia em relação
ao próximo sabendo que somos como ele, e que compartilhemos do Seu amor para que
outros improváveis aos nossos olhos possam se tornar filhos.

avisos
▪

Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso canal do
Youtube TBC TV. Inscreva-se! Compartilhe! #UmaIgreja

