
DIA 126 

Leia Rute 2.1 até 4.22 

 

ESTUDO DE HOJE: RUTE 2.7,10-12; 3.18 

 

       Rute demonstrou numerosas qualidades admiráveis. Ela comprometeu-se com 

Noemi e viajou com ela de volta para Israel, um lugar estranho para Rute. EmbIsrael, 

Rute tomou a iniciativa de prover para Noemi indo trabalhar nos campos. Ali, ela 

trabalhou arduamente para colher o que precisavam. Por meio de todas essas 

dificuldades, Rute provou ser trabalhadora, amável, gentil, fiel e corajosa. Essas 

qualidades ajudaram-na a prover para Noemi, o que era suficiente. Mas, suas 

qualidades atraíram a atenção do capataz de Boaz também. 

     Da mesma forma, Noemi sabia que Boaz tinha uma reputação de cumprir todas as 

suas promessas. Ele não evitava responsabilidade; na verdade, ele aceitava mais do que 

a sua parte.  

     Tanto Rute como Boaz assumiram responsabilidades que podiam ter evitado. Essas 

qualidades certamente os beneficiaram também, mas esses benefícios não eram 

garantidos. Em vez disso, eles ficaram motivados a suprir as necessidades do próximo. 

     Por fim, seu trabalho altruísta impactou toda uma nação. Eles estabeleceram uma 

descendência para o rei Davi que beneficiaria todo o povo de Israel (Rt 4.17). 

     Que responsabilidades você tem que são oportunidades de desenvolver 

perseverança e fidelidade? Quem irá beneficiar-se de seu trabalho duro e de seu 

exemplo? 

Leia João 4.43-54 

 

ESTUDO DE HOJE: JOÃO 4.46-53 

 

     Esse oficial do governo demonstrou ter grande fé em Jesus. Ele viajou de Cafarnaum 

a Caná para ver Cristo, uma distância de aproximadamente 32 quilômetros. Ele andou 

muito para ver o Mestre. Então, pediu que Jesus viajasse com ele de volta para casa, 

mas Ele disse-lhe para voltar para casa certo de que seu filho viveria. O oficial não 

insistiu que Jesus viesse com ele, pois confiou em que o Senhor podia curar seu filho 

de longe; ele acreditava em Jesus o suficiente para retornar para casa. Quando a 

palavra da recuperação de seu filho chegou, todos creram em Jesus. 

     Note como a fé que aquele oficial tinha cresceu. Primeiro, ele acreditava o suficiente 

para ir e ver Jesus e pedir-lhe para ajudar seu filho. Depois, ele acreditou na garantia 

de Cristo e foi para casa. Por fim, ele e toda a sua casa acreditaram no Messias. Mas, o 

milagre aconteceu "depois” de o oficial colocar a sua confiança em Jesus, não antes.  



     Em contraste, Jesus acusou algumas pessoas de Sua terra natal de recusarem-se a 

acreditar até que vissem um milagre (Jo 4.48). Essa história inverte a sequência - 

confiar em Jesus precede Seus milagres. Você está esperando que Deus aja antes de 

acreditar nele? 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Considere controle divino quanto à provisão e ao envio de pragas para cumprir Seus 

propósitos. Como Deus pode estar operando Seus propósitos em sua vida? 

Leia Salmos 105.16-36 

Leia Provérbios 14.26,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parabéns, você terminou o estudo de hoje! Não se esqueça de orar a respeito do que 

leu e deixar que o Espírito Santo trabalhe em você. 


