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Quando Rute Colocou a Deus em Primeiro Lugar
30 de Janeiro de 2021

AUDIO

Colocar Deus em primeiro lugar pode ser difícil.
Neste vídeo, vamos explorar como o exemplo de
Rute pode nos ajudar a colocar a Deus no primeiro
lugar de nossas vidas hoje.
Rute não era israelita quando nasceu. Ela cresceu
como um moabita e provavelmente adorava
Chemosh, o deus peixe dos moabitas. Chemosh
também era conhecido como "o destruidor".
Em 2 Reis 3:27, vemos o rei de Moabe oferecendo
seu filho e herdeiro como um sacrifício de sangue
para Chemosh.
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É possível que Rute tenha começado a adorar a
Jeová muito antes de que sua vida começasse a
piorar. Noemi, sua sogra, lhe falou de Jeová, o Deus
amoroso dos israelitas, que resgatou Seu povo da
escravidão
e os ensinou a amarem e respeitarem uns aos
outros.
Em uma mudança triste e sombria dos acontecimentos, Noemi perdeu seu marido e seus dois filhos
no período de 10 anos. Suas noras, Rute e Orfa,
ficaram arrasadas. A situação era desesperadora!
Noemi decidiu retornar a Israel e sugeriu que suas
duas noras voltassem para sua terra natal. Orfa
acabou concordando com a ideia, mas Ruth recusou.
Mesmo na hora mais sombria de sua vida, ela não
culpou Deus pelas suas circunstâncias. Em vez disso,
ela colocou Deus primeiro lugar e insistiu em viajar
com Naomi e continuar a adorar a Jeová. Rute disse
a Noemi, sua sogra:
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“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)
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A vida pode estar difícil para você nesse momento.
Colocar Deus em primeiro lugar não garante que
nossas vidas serão fáceis, mas significa que encontraremos paz e salvação. Rute acabou encontrando um
marido amoroso e se juntou ao povo de Deus.
Ah, e aqui está algo que você talvez não saiba: Ruth
teve a honra de se tornar antecessora direta do
próprio Jesus, o Salvador do mundo.
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Rute colocou a Deus em primeiro lugar, e seu
exemplo nos inspira a fazer o mesmo. Enquanto
devolvemos nossos dízimos e o pacto, que sejamos
desafiados a colocar Deus em primeiro lugar.

Text animation.

