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As Mulheres da Bíblia: Noemi e Eu

Introdução
A fidelidade de Deus ao restaurar plenamente o vazio deixado pela vida se revela
mais claramente nesta história do que em
qualquer outro relato bíblico.
Noemi certamente não tinha idéia do que
lhe esperava. Ao voltar para Belém, pediu às
pessoas que a chamassem de Mara, significando “amarga”. Isso nos permite compreender um pouco como ela se sentia depois de suas perdas.
Assim como Noemi, podemos, às vezes,
ter dificuldades para reconhecermos a bondade de Deus e a Sua fidelidade. Mas Ele
ainda está conosco, não importa quais sejam as circunstâncias.

Descobrir
* Sua Alegria.
* Seu Desânimo e Amargura.
* Sua Sabedoria.

Aprofundando

3. Incentivada por Noemi, Orfa beijou e despediu-se
da sogra e voltou para Moabe. (Rute 1:8-15). Como
você acha que Orfa se sentiu ao despedir-se de Noemi,
a quem evidentemente amava?

4. Rute escolheu permanecer com Noemi, e suas
amorosas palavras são constantemente repetidas nos
votos conjugais. Não obstante, essas palavras foram
ditas por uma nora à sua sogra. (Rute 1:16-17) O que
essas palavras sugerem a respeito da devoção entre
essas mulheres?

Nota: Rute e Noemi voltaram a Belém onde foram
recebidas com alegria. Mas a dor de Noemi transbordou
quando ela disse: “... o Todo-poderoso tornou minha
vida muito amarga!” (Rute 1:20). Ela partira de Belém
com o marido e dois filhos e agora regressava sem as
três pessoas mais importantes em sua vida.
5. O que Rute sugeriu que poderia fazer para prover
alimento para ambas? Como Noemi incentivou o
plano da Rute? (Rute 2:2-3)

1. Leia a história de Noemi e de sua família, em Rute
1:1-5.

2. Sozinha e enlutada, Noemi decidiu voltar para sua
terra. Quem escolheu acompanhá-la? (Rute 1:6-7)

Nota: Enquanto Rute respigava os campos, Boaz a
notou e instruiu os homens a não tocarem nela e a
também deixarem grãos extras para que ela pudesse
colhê-los. Boaz seguiu mostrando favoritismo por
Rute e certificou-se de que ela voltasse para casa
com um amplo suprimento de grãos a cada noite.
(Rute 2:8-23)

NOEMI

Seu Nome Significa: “Minha Alegria”
Leitura Bíblica: O livro de Rute
6. Noemi então fez algo que, provavelmente, não se
esperava dela. Talvez ela tenha tido um lampejo de
esperança de que a vida delas poderia se tornar mais
segura e confortável. Instruiu Rute quanto à forma
pela qual deveria aproximar-se de Boaz, à noite. (Rute
3:1-7) Embora isso pareça estranho para nós, dado os
costumes da época, essa atitude não era incomum.

10. Quais são as habilidades da vida que aprendi e
que posso usar para ajudar outros? Como mentora, a
quem irei dar meu apoio e ânimo?

7. Quais foram os resultados das instruções dadas por
Noemi à Rute? (Rute 3:7-15)

Perguntas para
Discussão:
Nota: O resgatador era parente mais próximo. Naquela
cultura e tempo, o parente mais próximo devia
comprar de volta a terra, ou “redimi-la”. Juntamente
com a propriedade vinha a responsabilidade de cuidar
das mulheres que eram as herdeiras. Boaz contatou
o parente mais próximo e perguntou-lhe se desejava
resgatar a terra. Este concordou, mas quando soube
que incluía receber Rute como sua esposa, desistiu.
Boaz assumiu o papel de resgatador, readquiriu a terra
e casou-se com Rute. (Rute 4:1-10)
8. Que evento jubiloso ocorreu e que animou o espírito
de Noemi? (Rute 4:13-17)

Aplicação para os
Nossos Dias
9. O que eu posso aprender de Noemi e que me
pode ajudar a estabelecer um bom relacionamento
com minha sogra, nora ou outro parente? Qual a
importância disso?

1. Noemi tinha o direito de dizer: “... o Todopoderoso tornou minha vida muito amarga!”?
Explique sua resposta.

Palavras de Sabedoria
A alegria de Noemi é o final triunfante de
um capítulo da história que tem passado de
geração a geração. O filho de Rute e Boaz foi
Obede, que foi o pai de Jessé, que foi o pai
de Davi e o ancestral de Jesus. Noemi teve a
oportunidade de ajudar a criar o ancestral do
Salvador que viria, Jesus Cristo.

Minha Oração Hoje
“Obrigada, Pai, por esta ilustração do
amor que é possível existir entre duas gerações. Que eu também possa ser mentora dos
jovens da minha família e sempre demonstrar
o Teu amor.”

Compartilhar
Faça algo bom para surpreender sua
sogra ou nora (ou, se você não tem sogra ou
nora, faça-o a outro parente.)
Em seu círculo de influência, esteja aberta
às possibilidades de atuar como mentora de
uma jovem em seu crescimento cristão e,
talvez, em sua vida profissional.
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