BOAZ, UM HOMEM EXEMPLAR

Quebra-gelo: Você gostaria de ser parecido com Jesus?
Texto: Rute 2.1-12; 3.8-18
Introdução: Boaz era um fazendeiro rico da pequena vila chamada Belém. Um dia, conheceu
uma jovem viúva chamada Rute. Ela era estrangeira que viera trabalhar em seu campo. Viu
que ela era muito dedicada e soube que fazia aquilo para cuidar de sua sogra Noemi, também
viúva. Boaz não só deu emprego à Rute, mas, garantiu que elas tivessem comida de sobra.
Durante toda a colheita ele as sustentou. Vemos que Boaz:
1) TINHA UM BOM CORAÇÃO
Ao chegar à fazenda para supervisionar a colheita, Boaz gentilmente cumprimentava seus
empregados. Note ele dizer: "O Senhor seja convosco!" (Rt 2. 4), uma expressão que aparece
só mais uma vez no Antigo Testamento (Gn 43.23), e, muitas outras no Novo Testamento:
proferidas por Jesus (Lc 25.36; Jo 20.19-21); e, pelo apóstolo Paulo (Rm 16.20; 1Co 1.3; 1Co
16.23; 2Co 1.2; 2Co 13.13; Cl 4.18; 1Ts 5.28; 1Tm 6.21; 2Tm 4.22). Vemos também que Boaz
mostra seu cuidado com a Rute (Rt 2.8,9).
2) ERA HONESTO, RESPEITADOR E CUMPRIDOR DE SEUS DEVERES
Aquelas mulheres herdaram somente dívidas dos maridos, que devido à crise haviam perdido
suas propriedades. Na época a lei judaica assegurava que, no ano do jubileu, as terras
deveriam voltar aos antigos proprietários. Para isso, Noemi precisava de um resgatador,
porque segundo a tradição, tais terras só poderiam ser adquiridas por um parente próximo. Por
ser parente, Noemi procurou aproximar Rute de Boaz. Ele, poderia ter se aproveitado da
situação, mas, respeitou-a e fez tudo de forma correta. Antes de casar-se com Rute, Boaz
sabia de um outro parente mais próximo, que teria a prioridade no casamento e foi até ele. Por
sorte, este não a quis. Boaz, então, pagou o preço, resgatou a terra, tomou Rute por esposa e
tiveram um filho que foi a alegria renovadora de Noemi. E, todo o povo ficou muito feliz com a
remissão delas.
3) ERA PARECIDO COM JESUS
Como resultado do seu casamento, Boaz entrou na genealogia de Jesus (Rt 4.13-17; Mt 1.5).
Veja que interessante algumas semelhanças de Boaz com Jesus: O coração de Boaz era cheio
de compaixão pela moça pobre e sua sogra, que precisavam de auxílio (Rt 2.8-15). Jesus
moveu-se de íntima compaixão por seu povo (Mc 8.2); Boaz pagou o resgate com seus
recursos (Rt 4.9,10). Jesus, comprou-nos com seu próprio sangue (At 20.28; 1Co 6.20); Boaz
tornou-se remidor de Rute, tomando-a por esposa (Rt 4.13); da mesma forma, Jesus para com
a igreja (Ap 21.2, 9; 22.17).
Conclusão: Boaz foi um exemplo para nós, que possamos ter bom coração, ser honesto,
respeitador e cumpridor de nossos deveres, mas, acima de tudo, que as pessoas possam olhar
para nós e ver que somos parecidos com Jesus.
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Dicas para sua célula crescer: Os irmãos mais fracos devem ser socorridos pelos mais
fortes. Todos devem amá-los e conduzi-los até se fortalecerem no Senhor.
Avisos – 20/10 Enc Adolescentes – 27/10 Enc Casais – 27/10 Enc Crianças – 03/11 Enc
Homens – 10/11 Enc Rapazes - 17-19/11 Congresso de Mulheres – 24/11 Enc Moças
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