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A Providência e o Cuidado de Deus 
 

"Nos dias em que julgavam os juízes,  houve fome na terra; e u
m homem de Belém de Judá  saiu a habitar na terra de Moabe, c
om sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Eli
meleque,  e sua mulher, Noemi;  os filhos se chamavam Malom 
e Quiliom,  efrateus,  de Belém de Judá; vieram à terra de Moab

e  e ficaram ali." 

(Rt 1.1,2) 
 

Israel foi a nação que Deus escolhera para ser chamada de Seu pov

o, portanto, sobre Israel repousavam as promessas de Deus, a fim 
de que os planos do Senhor fossem cumpridos por meio desta naçã

o. 
 

Porém, nesse momento da história do povo judeu houve grande fom
e em todo o território israelita e muitas famílias, fugindo da morte, mi
graram para outras nações. 
 

Elimeleque decide levar sua família para Moabe, uma nação inimiga
 e que o povo judeu desprezava. Havia muita desconfiança e hostili
dade entre esses dois povos. - Parecia que Elimeleque estava faze
ndo a coisa errada, sem direção, no entanto, era o próprio Deus o g

uiando num momento de crise. 
 

É nesse contexto que o livro de Rute nos mostra o amor e o cuidado
 de Deus por todas as pessoas, mesmo os inimigos do Seu povo. – 
Não importa quem seja a pessoa ou em que condição de pecado est
eja vivendo, Deus a ama e espera ansioso por uma decisão por Ele. 
 

Elimeleque e sua família se estabelecem em Moabe, ali prosperam, 
os filhos crescem e casam-se com mulheres moabitas. Mas, 10 ano
s depois, os homens da família morrem, deixando três viúvas totalm
ente desamparadas. - Isso nos mostra que tragédias também aconte
cem sobre pessoas boas e até sobre os crentes fiéis, mas, o que co
nta é a maneira como nos portamos diante das tragédias e como ma
ntemos a nossa fé no Senhor. 
 

Nesse momento trágico na vida dessas mulheres, Deus volta a abe
nçoar a nação de Israel e envia chuva, permitindo grandes colheitas,
 - Para quem teme e adora a Deus sempre será assim, para cada p
orta que se fecha, outra porta ainda melhor se abrirá. 
 

Noemi, israelita, decide voltar à sua terra e insiste para que suas nor
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as permaneçam em Moabe, junto aos seus familiares, onde poderia
m casar-se novamente e seguir com a vida. – Às vezes querendo po

upar as pessoas, agimos como Noemi e acabamos impedindo-as d
e receberem a bênção e que conheçam o sobrenatural. O melhor é d

eixarmos Deus agir sobre elas. 
 

Orfa decide ouvir Noemi e vota para Moabe, nunca mais se ouve fal

ar dela. Rute, porém, decide prosseguir e declara a maior confissão 

de aliança que pode ser feita entre duas pessoas que se amam:  

"Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos s
eus deuses; também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém
, Rute: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seg
uir-te; porque, aonde quer que fores, irei eu e, onde quer que p
ousares, ali pousarei eu; o teu povo é o meu povo, o teu Deus é 
o meu Deus.  Onde quer que morreres, morrerei eu e aí serei se
pultada; me castigue o Senhor com todo o rigor, se outra coisa 

que não seja a morte me separar de ti."  
(Rute 1:15-17) 

 

Quando Rute faz essa aliança, o seu coração já estava totalmente c
omprometido com o Deus de Israel. Ela já cria que Ele é o Deus do i
mpossível e que reverteria aquela situação de miséria e abandono. 
 

 

De volta a Israel Rute conhece Boaz, parente rico de Noemi e com 
poder para resgatar as terras que eram de Elimeleque antes de ire
m à Moabe. Ele resgata a terra, casa-se com Rute e geram um filho,
 Obede, que veio a ser avô do rei Davi (Rt 4.18-22). 
 

Boaz, nessa história, tipifica o nosso Senhor e Salvador Jesus Crist
o. Assim como Noemi e Rute, eramos miseraveis espiritualmente e 
nossos corações estavam na posse de Satanás, mas, vindo Jesus s
obre nossa vida, pagou o preço com o seu sangue precioso, se fez 
o nosso parente resgatador e nos devolveu a vida, só que agora, vid
a abundante (Jo 10.10). 
 

Lições preciosas que aprendemos com esta história bíblica: 
 

01 – Os planos de Deus jamais serão frustados – Poderão passar
 10 anos ou mais, porém, todos os seus desígnios se cumprirão. 
 

Jesus o Messias tinha que nascer e realizar as Obras do Reino 
 

Tudo que temos a fazer é crer nEle, vivermos a Sua Palavra e amar 
o Seu povo. Foi que fez Rute, ao cuidar de Noemi, ao não abandoná

-la e ao confessar a fé no seu Deus. 
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02 - Os que invocam o nome de Deus sobre si e sua casa, jamai
s serão desprezados por Ele - Podemos até passar por provações 
e privações, mas o Senhor sempre moverá corações para nos fazer 
o bem e socorrer.(Jamais vi o justo deamparado, nem a sua des
cendência a mendigar o pão) 
 

03 - Deus não despreza a fé e a voluntariedade de ninguém - Sej
a mulher, seja velho, seja criança, seja pobre ou sem instrução. Sem
pre que nos colocarmos diante dEle como um canal, seus planos irã
o fluir em nossa vida. (O pescadores que se tornaram apóstolos, Ma
ria Madalena, A mulher samaritana, o menino com os pães e os pei

xinhos, o jovem com o jumentinho e tantos outros) 
 

04 - Todas as nossas alianças devem ter o Senhor como medid
or - O nosso casamento, o nosso ministério, os nossos negócios, po
is assim, tudo o que for gerado será uma bênção: 
- Bênção para a nossa família 

- Bênção para a Igreja 

- Bênção para a nossa nação 

- Bênção para o Reino de Deus  
 

Conclusão: Tome posse de todas as providências de Deus para as 
dificuldades que estiver enfrentando e viva na certeza de que Deus 
para sempre tem cuidado de você. 
  


