Rute 1 fala sobre Noemi
Rute 1 fala sobre Noemi e suas duas noras: Rute e Orfa. Noemi esposa de Elimeleque tinha dois filhos: Malom e Quilom. A Bíblia relata q uma tragédia sobreveio na família, Rute fica viúva e fica sozinha com seus dois filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas, Rute e Orfa e ali ficaram por mais ou menos 10 anos. Depois Malom e Quilom tbm morreram, e Noemi ficou sem marido e filhos, somente suas noras. Noemi resolve voltar para Judá dando liberdade as suas noras p voltarem p casa de seus país, e, Órfã decide voltar e Rute decide seguir c Noemi. Muitas vezes não entendemos os projetos de Deus p nossa vida, tudo parecia perdido p noemi e suas noras, uma tragédia atinge está família, mas Deus sempre tem algo grande preparado embora em meio a dor . E justamente nessas horas difíceis q voltamos p trás como fez Órfa, derrepente ela disse p si mesma: acabou tudo, ir pra quê? Será muito pior, e abandonou tudo, voltou atrás. E Rute se apegou c noemi , decidiu enfrentar o q vinha pela frente com sua sogra, foram p Belém. Noemi mesmo achando que Deus a tinha abandonado ela não abandonou a Deus, ela disse: grande amargura me tem dado o Todo poderoso. Mas não sabia ela q em meio a tragédia tinha um projeto de Deus de vitória p elas. Quero dizer que o que é pra VC é seu, não adianta alguém tentar entrar na sua história porque ela foi escrita pra VC, nada impedia que Órfã fosse c elas, mas Orfa voltou pq não estava nos projetos de Deus a ida dela com Rute e noemi . E Deus moveu na vida de Rute, ela se casou com Boaz e se tornou a dona do milharal . As vezes questionamos situações em nossas vidas, mas em tudo Deus tem um propósito, Ele disse: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Acredite! Se Ele te prometeu está escrito e se VC não voltar para trás vai acontecer. Paz do Senhor



