ROTEIRO – Base 15/05/2022
ERROS MORTAIS
# Rute 1:1-5 #
“Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por
algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus dois filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua
mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quiliom. Eram efrateus, de Belém de Judá. Foram à
terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com
os dois filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Rute.
E ficaram ali quase dez anos. Depois morreram também Malom e Quiliom, os dois filhos de Noemi. E assim ela ficou
sozinha, sem os dois filhos e sem o marido”

INTRODUÇÃO:
Todos os dias nos deparamos com situações nas quais precisamos tomar decisões. Ao
criar a humanidade, Deus nos deu algo poderoso que é o poder de fazer escolhas. No entanto,
junto com esse poder vem também a responsabilidade pelas escolhas feitas. Algumas decisões
podem nos levar a viver conquistas, livramentos, crescimento etc. Outras, podem nos levar a
destruição. Elimeleque, um homem de Judá, fez algumas escolhas as quais trouxeram
consequências terríveis para sua vida e da sua família. Hoje vamos refletir sobre alguns dos erros
que Elimeleque cometeu e como podemos evitá-los.
•

AGIU CONFORME A CIRCUNSTÂNCIA QUE ESTAVA VENDO.
• Como as circunstâncias influenciam a sua tomada de decisões?
• De que forma podemos evitar que as circunstâncias interfiram nas nossas
escolhas?

•

DEU UM DESTINO PROFÉTICO MORTAL PARA SEUS FILHOS.
• Que tipo de palavras tem saído da sua boca sobre sua vida, família e
trabalho?

•

SAIU DA CASA DO PÃO (BELÉM).
• O que nos leva a tomar decisões erradas?
• É possível consertar o estrago feito pelas decisões erradas?

CONCLUSÃO:
Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte (Pv.
14:12). Para tomar as decisões corretas, precisamos estar alinhados com Deus e permanecer na
dependência dEle. Devemos lembrar sempre das palavras do nosso Senhor Jesus: “Sem mim
nada podeis fazer”.
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