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RUTE E SUA SÁBIA DECISÃO

A IMPORTÂNCIA DA SABEDORIA
O livro de Rute traz uma das maiores provas
de fidelidade e cumplicidade entre duas
pessoas, ela demonstra seu amor por sua sogra
em uma das mais belas passagens bíblicas:
“Disse, porém, Rute: Não me instes para
que te deixe e me afaste de ti; porque, aonde
quer que tu fores, irei eu e, onde quer que
pousares à noite, ali pousarei eu; o teu povo é
o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde
quer que morreres, morrerei eu e ali serei
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sepultada; me faça assim o SENHOR e outro
tanto, se outra coisa que não seja a morte me
separar de ti”. Rt 1.16-17
Rute tem marcado em sua história,
não simplesmente sua fidelidade, mas
as decisões sábias que tomou durante os
momentos difíceis de sua vida.
A Sabedoria em Deus traz as melhores
decisões na vida do ser humano, vejamos o
que a Bíblia diz sobre ela:
VERSÍCULO
Porque o Senhor dá a sabedoria,
e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento.
Vindo a soberba, virá também a afronta;
mas com os humildes está a sabedoria.
O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade.
Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio.
Portanto, vede prudentemente como andais,
não como néscios, mas como sábios, remindo
o tempo, porquanto os dias são maus.
Andai com sabedoria para com os que estão
de fora, remindo o tempo. A vossa palavra
seja sempre agradável, temperada com sal,
para que saibais como vos convém responder
a cada um.
E, se algum de vós tem falta de sabedoria,
peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e
não o lança em rosto; e ser-lhe-á dada.
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Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem
parcialidade e sem hipocrisia.
Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre,
pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria.
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