Mulheres como Ruth

Mulheres como Ruth
2016

Joberson Lopes

3

Mulheres como Ruth

Copyright © 2016 Joberson Lopes
All rights reserved.

Joberson Lopes

Dedicatória

Dedico esse livro a todas as
mulheres do Brasil, em especial a Dandara Dos Palmares, pela coragem e luta
enfrentada contra a escravidão no Brasil, no Pernambuco do meu Coração.
5

Mulheres como Ruth

Joberson Lopes

FICHA CATALOGRÁFICA
Editora: Joberson Lino Lopes
Tyler-TX | EUA © 2016
Pôr do Sol Africano
Tyler-TX | EUA

Ficha Catalográfica:
LINO LOPES, Joberson
Pseudônimo: JOBERSON LOPES
Capa: Fiverr.com por Victoria - Vicovers
Edição, diagramação e critica – Bruna Lazari
MULHERES COMO RUTH – Volume 1
E-mail: jobersonlopes@gmail.com
www.pordosolafricano.com
1(530)514-4188
Tyler, Texas – Estados Unidos da América
1ª Edição

7

Mulheres como Ruth

Joberson Lopes

Prefácio
Em pleno século 21, muita gente ainda
insiste em não reconhecer as mulheres como
parte essencial e forte das sociedades. Fomos,
todos, criados em sistemas machistas – e, se
aqui no Ocidente, a discriminação contra o gênero feminino ainda é forte, o que dizer de povos nos quais a mulher é considerada mero objeto, sem dignidade ou humanidade.
Contudo, quando se observa e analisa a
vida de mulheres como Ruth, Dandara dos Palmares, Yeonmi Park e tantas outras, do passado
e do presente, que decidiram ir à luta e pagar o
preço para mudar essa odiosa realidade, entendemos que há esperança. Esperança de que haja
igualdade de direitos, obrigações e oportunidades a mulheres e homens. Esperança de que os
papéis masculino e feminino, embora tão diferentes, se completam e se enriquecem. Conheça
a vida e a trajetória de mulheres que, dentro de
suas possibilidades, fizeram acontecer o inesperado apenas acreditando na esperança de novos
dias
9
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Ruth

Uma mulher desconhecida, de um povoado com pouca importância para a história, mas
que ao fazer uma escolha certa e não uma escolha fácil, em um momento difícil de sua vida,
mudou toda sua história para sempre. Ficou conhecida com a Bisavó do Rei Davi, um dos
mais reconhecidos reis de Israel, o nome dela
era Ruth.
Ruth era a nora de Noemi, que decidiu
continuar morando com a sogra, mesmo depois
de ter o esposo morto e não ter filhos. Ela não
tinha compromisso com a sogra, mas por algum
motivo, optou por ser fiel e amiga da sua sogra
(isso por si só já seria um milagre, pois noras e
sogras em geral não são tão bem relacional).
Ruth tinha muitas qualidades, mas o que mais
se destacou foram a coragem e fidelidade que a
levou ao reconhecimento mundial de quem ela
foi.
15
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Ruth era uma mulher simples do povo
Moabita, um povo nômade que viveu ao leste
do Mar Morto e que hoje é a região da Jordânia.
Devido a uma grande fome na palestina,
Elimeleque, sogro de Ruth, se mudou para as
regiões de Moabe com sua esposa Noemi e dois
filhos e seus filhos se casaram com as mulheres
moabitas, Ruth e Orfã.
Morreram o marido Elimeleque e os filhos e Noemi ficou viúva e sem filhos e sem
ninguém por ela, apenas restando mais duas viúvas, suas noras, Ruth e Orfã. Se a vida para
uma mulher viúva já não era fácil, imagine para
3 viúvas.
Noemi ficou sabendo que o Senhor estava abençoando a sua terra natal, com boas colheitas, então ela resolveu voltar para sua terra,
mas suas noras disseram que iriam com ela, e
no caminho, Noemi não achou justo elas voltarem com ela, pois ela não tinha nada mais para
lhes oferecer; não tinha mais filhos e nem expectativa algum de vida e então encorajou as
moças que voltassem para a casa dos pais em
Moabe e recomeçasse as vidas.
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Elas choraram porque não queriam deixar a sogra e reafirmaram que iriam com ela,
mas a sogra deu mais algumas boas desculpas
por que seria melhor elas voltarem para suas
famílias e uma delas, Orfã, desistiu e voltou para casa dos pais.
Ruth continuo firme no propósito de ajudar a sogra, e disse:
“Não me proíba de ir com a senhora,
nem me peça para abandoná-la! O seu povo
será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus,
onde morar eu morarei, e onde você morrer, eu
morrerei também”.
(Ruth cap.1 v17).
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O nome Ruth

O nome Ruth é do hebraico e significa
“amiga”, “companheira” e podemos ver que esse nome foi inspirado por Deus, quando os pais
dessa criança deram esse nome a ela, pois essa
moça com certeza se mostrou muito amiga e
companheira de sua sogra Noemi.
Quantas pessoas passam por nossas vidas
e nos abençoam e agem como Ruth agiu com
sua sogra, sendo amiga, sendo companheira,
sendo fiel mesmo em tempo de crise, mesmo
quando não se tem mais do que se beneficiar.
Mas também passam por nossas vidas,
muitas “Orfã”, pessoas que apenas estão por
perto enquanto temos algo para oferecer, enquanto temos uma boa casa com piscina, um
19
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bom salário, um bom carro, um bom emprego.
Mas quando a crise bate à porta e começa a
morrer o que é atrativo, essas pessoas fazem
como Orfã fez; analisa o que é melhor para ela
naquele momento e desaparece, nunca mais se
ouve falar nessa pessoa.
Ser fiel e companheiro de alguém enquanto está tudo às mil maravilhas é fácil, é
prazeroso. Quando você tem algo para oferecer
você sempre terá “amigos” por perto para participar do banquete com você, mas a partir do
momento que você passa a precisar desses
“amigos” e você não tem nada a oferecer, é tanta desculpa que se ouve, o telefone muda, o filho está doente e a pessoa não tem tempo, a sogra morreu, o carro quebrou, “estou viajando
volto ano que vem” e por aí vai.
Fazer amigos não é fácil, mas creio que o
segredo de ter bons amigos é ser amigo, é ser
fiel. O livro de Ruth não relata como era a procedência de Noemi com suas noras, mas podemos deduzir que Noemi era uma boa sogra, uma
amiga para as horas difíceis, uma pessoa em
quem poderia se confiar, pois geralmente co-
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lhemos o que plantamos e Noemi recebeu sua
colheita, através da vida de Ruth.
Ser “Ruth” na vida das pessoas não é tarefa fácil, pois ser amigo fiel requer renúncia de
tempo, de dinheiro, de sentimentos etc. Ter
amigos, quase todos querem, mas nem todos
conseguem, visto que amizade é uma troca e
muitas das vezes as pessoas são egoístas demais
para ser amigos.
Falta de tempo é quase sempre o maior
destruidor de amizades, pois para se cultivar
amizades, precisa gastar tempo, ligar, mandar email, ler os e-mails recebidos dos amigos, dá
uma devolutiva, tentar se manter por perto.
Querer continuar a amizade vai requerer
desmarcar alguns compromissos em nome dessa
amizade, vai também demandar ir na festinha
que não gostaria, pois é um momento prazeroso
para seu amigo entre outras coisas mais, mas
quase sempre vale apena, se a amizade for verdadeira.
Eu gosto muito de ter amigos, gosto de
preservar as antigas amizades, mas sei que a au21
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sência é um destruidor de amizades e relacionamentos, pois como se diz por aí, “quem não é
visto não é lembrado”.
Na bíblia tem escrito que existe amigos
mais chegados que irmãos e eu creio nisso e sou
testemunha viva disso, pois tenho irmãos que
não são próximos de mim devido à distância, e
não termos crescidos juntos e isso acaba nos
deixando sem a amizade profunda um do outro.
Por outro lado, tem amigos que não são
parte da minha família carnal, mas que pela
convivência e pela confiança, se tornam como
irmãos chegados.
Ruth sabia muito bem o que era ser uma
amiga, uma companheira, pois nunca desistiu de
preservar a amizade com a sogra, mesmo não
morando mais em sua zona de conforto, perto
de seus amigos e parentes. Mesmo distante da
sua cidade, com pessoas com costumes diferentes, decidiu continuar sendo amiga de sua sogra,
sendo fiel e por essa atitude dela, foi honrada
em sua vida.
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O amor por Noemi

Ruth demonstrou lealdade a Noemi com
sua atitude de querer seguir e servir a sua sogra,
mas mais que lealdade, o que deixa transparecer
nos relatos do livro de Ruth, é que ela amava
Noemi profundamente, talvez com um amor
materno, não se sabe a história pregressa de
Ruth, mas pode se sentir que ela amou a sua sogra e não um amor apenas de amizade, mas um
amor de filha para mãe.
Talvez Ruth não teve uma boa aproximação com sua mãe e fez de Noemi a sua figura
materna e a amou e se tornou leal, amiga e
companheira de Noemi.
Esse amor de Ruth por Noemi também
pode ter se dado devido a postura de Noemi
dentro de casa como esposa, como sogra, como
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mãe, como serva de Deus, como vizinha, como
amiga, como pessoa.
Na vida, as vezes encontramos pessoas
que nos ama de “graça” e ficamos imaginando o
porquê disso? A bíblia diz que somos rodeados
de uma nuvem de testemunha e isso nos mostra
que as pessoas estão nos observando.
Como nos comportamos em momentos bons,
em dias ruins, no transito, na igreja, na faculdade e por aí vai?
Também na vida encontramos pessoas
que, “não vai com a nossa cara” e também não
sabemos os motivos, mas as vezes os motivos
podem estar estampados em nossas atitudes, em
nossos olhares, nos nossos hábitos, costumes,
etc.
Precisamos estar atentos como agimos na
nossa vida, pois não vivemos isolados do mundo, tem sempre alguém nos observando, aprendendo conosco, nos “medindo”, buscando ver
através do que discursamos.
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Eu tenho uma filha de 3 anos e fico observando o quando ela me imita e também imita
a mãe, imita alguns desenhos animados que ela
assiste na TV e em como ela aprende por exemplos.
Preciso estar atento ao meu comportamento, pois assim como uma criança de 3 anos
de idade está me observando, meu vizinho está
também, os filhos deles, os amigos dele, a minha família, os amigos dos meus familiares, o
mundo em geral.
Noemi deve ter sido observada, analisada
por Ruth mesmo sem ela perceber, mas como
deveria ter uma excelente conduta, isso se voltou para ela como um benefício, pois no momento em que ela mais precisou, sua nora Ruth
estava lá para ajudá-la.
Nunca sabemos o que estamos plantando
no coração das pessoas ao nosso redor, não
imaginamos o quanto somos influenciadores na
vida dos que nos conhecem.
Às vezes as pessoas não dizem nada a
você, mas em algum momento da vida, você
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percebe que está sendo imitado por alguém do
seu convívio e isso pode ser uma experiência
boa ou não, depende do seu comportamento.
Ruth amou Noemi pelo seu comportamento, talvez pela forma como ela cuidava dos
filhos, como acolheu a nora dentro de casa, como agia com integridade a seu Deus e tudo isso
em um determinado momento gerou um amor
incondicional no coração de Ruth para com sua
sogra.
Olha a prova de amor:
Não insistas comigo para que te abandones e deixe de seguir-te. Pois aonde quer que
fores, irei eu e, onde quer que pousares, ali
pousarei eu; o teu povo é o meu povo, o teu
Deus é o meu Deus! Onde quer que morreres,
morrerei eu e aí haverei de ser sepultada; que o
SENHOR me castigue como lhe aprouver, se
outro motivo que não seja a morte me separar
de ti!”
Rute 1-16*17
Acredito que Noemi estava apenas vivendo a vida dela, da forma que ela acreditava
ser a melhor. Ela talvez nunca imaginou que
27
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estava sendo observada, medida por Ruth, e
apenas vivia a vida dela.
Assim temos que levar nossa vida, sem
disfarces, sem maquiagem na personalidade,
pois fazendo assim, um dia receberemos o que
plantamos e sem precisar ter fingindo ou vivido
uma vida que não é nossa.
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Ser estrangeira

Viver como estrangeiro em um país distante tem muitos desafios, tem muitos questionamentos, demanda muito aprendizado, muita
paciência, muita perseverança, muita jejum e
oração, muita convicção do motivo pelo qual
você está nessa situação.
Eu como um brasileiro morando nos
EUA estou tendo que aprender muita coisa e
que parecia que não estava no script. Quando
pensei em morar fora do meu país, não imaginava que teria que explicar que minha principal
refeição do dia é ao meio dia e não ao fim da
tarde e ainda mais que gostamos de uma sonequinha após o almoço.
Mas aqui nesse país, onde parece que
quase tudo gira em torno de fazer dinheiro, na
hora do almoço é comendo pizza com uma mão
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e pintando a parede com a outra e espera-se que
se coma rápido para voltar logo ao trabalho com
força total.
Quando você não sabe o idioma muito
bem, tudo ainda é novidade e você não tem
muitos conflitos com explicações, seu foco
maior é entender o que está sendo dito e tentar
se comunicar, uma vez que a barreia do idioma
passa, vem os conflitos culturais mais complexos e esses são os que te motiva a desistir de
tudo.
Eu já estive prestes a comprar minhas
passagens de volta ao Brasil por várias vezes,
porque acreditava que não aguentaria essa forma rude e direta do americano de ser, de falar,
de achar que está sempre encarregado de tudo,
sendo chefe de tudo e de todos.
Foi muita oração e jejum para poder relembrar que a nossa estada nesse país tem propósito de Deus e é Nele que devemos confiar,
mesmo não conseguindo engolir certas personalidades goela abaixo.
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Quando se aprende o idioma se percebe
as piadinhas maldosas com seu sotaque quebrado, ou pelo fato de você pronunciar a palavra
que tem um significado diferente, mas para o
estrangeiro parece ser a mesma pronúncia.
Como estrangeiro, quase sempre você irá
fazer os serviços menos desejados por todos devido a você não dominar o idioma e também
por não acreditarem que você saiba algo relevante.
Ruth teve que passar muitos desafios por
ser estrangeira e ainda mais sendo viúva, tendo
que trabalhar para ajudar a si e sua sogra, mas
ela encontrou favor nesse novo país que ela se
dispôs a ir morar e fazer parte da cultura.
Ela não só teve que aprender os costumes, os rituais, mas também adotou a forma
monoteísta em sua vida e acredito que isso foi o
que mais deu força a ela, pois foi Deus quem
deu graça a ela diante dos homens e diante do
seu futuro marido Boaz.
Como estrangeira, Ruth sofreu preconceitos, teve que provar quem era a cada dia até
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ser acreditada pelas pessoas do local. Como é
difícil ter que provar e comprovar algo que você
já sabe que é ou que pode fazer, mas por ser de
origem diferente, ou as vezes por cor diferente,
tudo tende a ser mais complicado.
Dandara dos Palmares teve que lutar
muito para ser reconhecida como gente pelo
simples fato de ter a cor diferente dos demais.
Por ser negra, ela e seu povo, tiveram que lutar
contra uma vida de escravidão no Brasil pelos
brancos.
Guerreira do período colonial do Brasil,
Dandara foi esposa de Zumbi, líder daquele que
foi o maior quilombo das Américas: o Quilombo dos Palmares. Com ele, Dandara teve três
filhos: Motumbo, Harmódio e Aristogíton. Valente, ela foi uma das lideranças femininas negras que lutou contra o sistema escravocrata do
século XVII e auxiliou Zumbi quanto às estratégias e planos de ataque e defesa do quilombo.
Não há registros do local onde nasceu,
tampouco da sua ascendência africana. Relatos
e lendas levam a crer que nasceu no Brasil e se
estabeleceu no Quilombo dos Palmares enquan33
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to criança. Ela foi uma das provas reais de que a
mulher não é um sexo frágil. Além dos serviços
domésticos, plantava, trabalhava na produção
da farinha de mandioca, caçava e lutava capoeira, além de empunhar armas e liderar as falanges femininas do exército negro palmarino.
Sempre perseguindo o ideal de liberdade,
Dandara não tinha limites quando o que estava
em jogo era a segurança do quilombo e a eliminação do inimigo. Ela defendia que a paz em
troca de terras no Vale do Cacau, que era a proposta do governo português, seria um passo para a destruição da República de Palmares e a
volta à escravidão. Suicidou-se depois de presa,
em seis de fevereiro de 1694, para não voltar na
condição de escravizada.
Sendo estrangeira, Ruth precisou ser persistente no que ela acreditava, pois muitos foram os desafios da nova vida em uma nova cultura. Vemos muitas pessoas querendo viver as
escolhas dos outros, mas não conseguem perceber as renuncias e problemas que eles passam.
Renúncia é uma das atitudes que quase
todo estrangeiro precisar ter ou aprender rápido
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a fazer, pois sem isso, sua vida será um inferno
na nova terra. Você precisa ter uma boa razão
para permanecer no sonho que está perseguindo.
Eu costumo chamar esse “sonho” de
Chamado de Deus. E para viver um chamado de
Deus é preciso de muita renúncia de direitos,
renúncia de vontades. Você precisara optar por
ser feliz em vez de ter razão.
Ser estrangeiro com um propósito é como um galho de uma arvore de uma espécie, ser
enxertada em um arvore diferente da sua natureza. Quando se é enxertado, se torna mais perceptível para todos que você está ligado a uma
arvore, ou cultura que não é sua e isso pode incomodar.
Eu quando vim morar nos EUA muitas
vezes me senti um galho de arvore que veio para ser enxertado, mas está apenas por cima da
terra sem raiz algum, pois ainda não consegui
adaptar-me a cultura, penso muito na minha antiga “arvore”, o Brasil e isso torna a vida mais
difícil.
35
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Criar raiz própria em uma terra diferente
que não te pertence é difícil acontecer, então o
enxerto se faz necessário, pois isso vai gerar
mais estabilidade para esse novo “galho”, por
isso devemos confiar em quem está nos enxertando nessa nova vida e aceitar ser diferente e
as diferenças.
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Falta de Liberdade

Sem medo de errar, uma das maiores dificuldades de uma pessoa estrangeira, é não ter
a liberdade de fazer o que quer ou do que acredita.
Perder a liberdade é uma das primeiras
coisas que talvez Ruth tenha logo enfrentado
quando chegou a nova terra, pois você agora
passa a ter que perguntar quase tudo para alguém que é morador local.
Você precisa ser direcionado, vai ser
amedrontado, vai acreditar em coisa que normalmente você não acreditaria, vai ter que fazer
escolhas das pessoas invés de fazer as suas próprias escolhas, pois ainda não conhece nada e
tem medo de errar.
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Lembro quando estávamos morando no
Texas e minha esposa ficou grávida e foi perguntar sobre uma clínica para uma americana e
o que ouviu foi muito desencorajador da americana sobre a clínica maternal.
Mas como não tínhamos muitas opções
grátis, tivemos que ir conferir, mesmo com a má
recomendação. Para nossa surpresa, o local era
maravilhoso e aprendemos uma lição: Não confie na opinião de estrangeiro na maioria das vezes.
Também quando estávamos no Texas,
conheci uma moça norte Coreana com uma história muito triste. O nome dela é Yeonmi Park e
ela ficou muito conhecida no mundo inteiro por
ter fugido da Coreia do Norte com sua mãe em
2007.
Elas tiveram de passar por um rio congelado entre a Coreia e China para fugir e no meio
da travessia, elas foram pegas por traficantes de
pessoas que estupraram a mãe dela na frente dela e venderam elas para os fazendeiros chineses.
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Elas foram separadas nessa venda e ela
disse que iria se matar, mas o fazendeiro disse
que se ela se tornasse amante dele, ele iria ajudar ela encontra a mãe e assim ela fez.
Uma história triste, mas real e que só teve um final feliz para elas, por que decidiram
fugir das suas prisões em busca da liberdade a
qualquer custo.
Não tem preço que pague pela a liberdade de poder ir e vir, de poder emitir sua opinião,
de ter suas escolhas. Muitas vezes acreditamos
que todos têm essa liberdade, porque vivemos
em um país livre, no caso o Brasil, mas se começarmos a buscar informações sobre a falta de
liberdade que existe no mundo, iremos ficar escandalizado.
Essa falta de liberdade gera um sentimento de incapacidade nos imigrantes que os
fazem muitas das vezes, desistir da nova moradia.
Talvez Ruth tenha pensando em desistir
algumas vezes da nova moradia, mas ela não
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deve ter dado crédito ao medo, ao desencorajamento de pessoas e prosseguiu seu caminho.
Muitas vezes não temos a liberdade de
compartilhar o que estamos pensando ou nossas
ideias pelo simples fato de sermos estrangeiros.
Algumas pessoas irão tratar um estrangeiro como uma criança sem experiência e com isso
acaba impondo suas posições e opiniões.
Quando se tem condições financeiras
melhor, a situação é um pouco diferente, pois as
pessoas tende a bajular quem tem recurso ou
quem tem algo a oferecer, mas se você for apenas mais um na fila, sem nada de interessante,
prepare-se para o “rabo da fila”.
Uma das coisas que não me deixou ter
muitos problemas nessa área, sendo estrangeiro,
foi confiar no que Deus tem me dito. Ter uma
identidade em Cristo, saber quem você é no
Reino de Deus, sem precisar fingir para as pessoas sobre mim, está sendo uma forma de ser
respeitado, mesmo não tendo dinheiro e sendo
estrangeiro.
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Entre outras palavras isso significa não
ter medo ou vergonha de ser quem é. Acreditar
que você não é obra do acaso e que teve um
Deus que optou por você nascer no seu país,
nessa família problemática, dessa cor, desse tamanho, da forma que você é.
Isso e a tradução por identidade em Cristo Jesus, pois quando não se quer ser outra pessoa, ou quando você mesmo não se menospreza,
as pessoas percebem a sua atitude e te reconhecem como uma pessoa forte e de caráter.
Viver quem eu nasci para ser é o que tem
me feito ser quem sou e ter o que tenho. Nada
vem de graça, mas se você tiver um relacionamento de confiança com Deus e crer que o projeto que Deus fez, (você) não é um projeto falido, errado, com toda certeza, você vai ser bemsucedido e as pessoas vão reconhece isso, mesmo você sendo estrangeiro.
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Quem sabe faz acontecer

Ruth e Noemi duas viúvas com muitas
necessidades e uma delas, Noemi, com muito
desanimo, quase sem fé devido a situação que
estava, até optou por mudar de novo, de alegre
para amargurada, de tanto desencorajada com a
vida que ela estava. Mas mesmo nesse desanimo todo, não conseguiu desanimar Ruth.
Ruth decidiu não ficar apenas esperando
as coisas acontecerem na vida dela e ver no que
ia dar, mas decidiu ir à luta, mudar de vida, ir
trabalhar.
Muitas situações nas nossas vidas nos fazem as vezes desistir de tudo, desistir de lutar,
aceitar a situação calado e ainda colocar culpa
em Deus, como Noemi fez, dizendo que Deus a
deu muita amargura.
Somos muito fáceis de atribuir acontecimentos ruins a Deus, quase sempre o culpan-

Joberson Lopes

do de uma situação que estávamos vivendo que
não nos agrada.
É mais fácil atribuir tudo a Deus do que
assumir as nossas responsabilidades, ou entender que estamos sujeitos a acontecimentos inesperados e tristes em nossas vidas, mas que isso
não é culpa de Deus apenas porque Ele conhece
tudo.
Não temos essa mesma facilidade em
atribuir de volta a Deus as conquistas que temos
tido, os troféus que recebemos, os elogios, as
riquezas, as alegrias. É característica nossa darnos credito do bom e a Deus do que é mal.
Ruth pediu a sogra autorização para ir ao
campo colher as espigas que iam ficando pelo
caminho depois que os catadores já tivessem
colhido e a sua sogra permitiu.
Era uma lei no antigo testamento, que ao
colher a plantação, o dono da lavoura não recolhesse tudo, mas deixasse as que estavam pelo
chão ou que ele tivesse deixado cair ou esquecido, para que o órfão, a viúva ou o estrangeiro
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pudessem colher essa sobra para a sobrevivência deles.
Esse resto que ficava pelo caminho, hoje
em dia chamamos de bolsa família no Brasil e
nos EUA, Califórnia de Call Fresh. É uma ajuda muito boa, vinda dos governos para ajudar
na renda dos mais pobres e garantir uma melhor
nutrição.
Eu recebo essa ajuda aqui na Califórnia e
me sinto muito abençoando por Deus, pois sei
que não é fácil para um estrangeiro viver em
outra terra sem ajuda, mas também conheço várias pessoas aqui, americanos que recebem essa
mesma ajuda, mas tem vergonha de dizer que
recebem essa ajuda, pois para eles é indigno receber ajuda do governo.
Receber ajuda realmente é difícil, pois
magoa o ego, atinge o orgulho do ser humano,
mas tem determinadas épocas da vida que precisamos de ajuda e isso não pode ser vergonhoso, pois são etapas da vida, onde um dia podemos estar por cima e outro por baixo.
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Ruth e Noemi estavam em uma etapa difícil da vida, e Noemi aqui representando os orgulhosos, que as vezes prefere passar necessidade sem pedir ajuda, pois tem um orgulho
maior que a fome. Do outro lado temos Ruth,
representando a realista, que tem orgulho, sabe
que está em situação difícil, e só pode melhorar
se tentar fazer diferente.
Li em algum lugar uma frase atribuída a
Albert Einstein que diz assim: “Insanidade é
continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes”.
É uma grande verdade e foi o que Ruth
fez, em vez de ficar se lamuriando da situação
da viuvez, foi atrás de uma colheita para fazer,
de uma roupa suja para lavar, de uma casa para
limpar.
Esperar que as coisas mudem só porque
não estamos gostando da situação, sem fazer
nada diferente para essa mudança, com certeza
nada vai acontecer de novo. Tudo vai continuar
ruim com as velhas atitudes sendo praticada.
Com essa atitude de sair da situação de
dificuldade e ir fazer o que para muitos era ver47
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gonhoso, foi que Ruth conseguiu mudar de vida
uma vez por todas, pois nesse campo onde ela
foi fazer as colheitas, foi o palco de um encontro com o sucesso da vida dela.
A lição é que as coisas estão ruins, mas
podem melhorar, quando tomarmos uma atitude
diferente, mesmo que essa atitude não seja
agradável, não seja a melhor opção, mas faça
alguma coisa, não espere acontecer, pois as
oportunidades vêm e vão, e quem as encontram
são apenas os que as procuram.
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Mulher de atitude

Ruth foi honrada por ter sido fiel a Noemi, mesmo sem ter buscado essa honra, pois ela
não sabia o que haveria de bom na terra natal da
sogra, mas o amor e cuidado pela sogra, a fez
acreditar que deveria ir com a ela mesmo sem
ter nenhuma garantia.
Muitas vezes na vida, recebemos propostas e as vezes são boas e as vezes nem tanto, então analisamos e refletimos e baseado nisso,
aceitamos ou declinamos.
Propostas são algo bem humano e como
tal, terá algo falho, mas o que vejo na história
de vida de Ruth, foi que não lhe foi prometido
nada, mas o coração generoso, fiel e companheiro de Ruth, fez com que ela andasse não
pelo que ela estava vendo, - lhe oferecido - mas
pelo que ela estava sentindo que poderia ser o
melhor para ela e para o próximo, que no caso,
sua sogra.
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Andar sempre pelo que vemos é andar na
contramão da fé, pois a fé é firmada em atitudes
que tomamos antes mesmo de ver, de tocar, de
sentir. Acredito que todos temos fé que as coisas vão mudar, que a vida vai melhorar, mas ter
atitude diante dessa fé, é mais complicado e
quase impossível de se agir.
A vida de Ruth foi lembrada mesmo
após sua morte, distante de sua cidade, de seu
povo e tudo isso devido a sua atitude de andar
em fé e não por propostas concretas.
A vida que levo em missão integral quase sempre me leva a viver em fé e sem garantia
de sucesso, pois não temos buscado nada em
função de nós mesmo, mas como missionários,
nos dedicamos a propagação do evangelho de
Jesus Cristo.
Devido a essa escolha que fizemos em
viver em missões integral há dez anos atrás, hoje colhemos frutos que nunca imaginaríamos
viver, nem em meus melhores sonhos.
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Devido eu ter desistido de uma carreira,
de uma faculdade, de uma estabilidade como
quase todos buscam, Deus me trouxe de uma
periferia da cidade de Brasília para ser Pastor
Assistente na Califórnia, EUA.
Também me deu uma filha, que nasceu
nos EUA e já temos outro vindo por aí. Eu tive
carros que eu nunca poderia ter no Brasil, cartão
de crédito de gente rica e acredito que ainda tem
muito mais coisas para vir, pois ao escrever esse
livro aqui da Califórnia a apenas um ano e oito
meses morando aqui, sei que se eu permanecer
fiel ao chamado de Deus em minha vida, vou
estar falando de muito mais coisas nos próximos livros.
Ter atitude para mudar a situação, muitas
das vezes vai exigir um esforço descomunal,
mas o final pode ser surpreendente.
Malala Yousafzai era uma adolescente
quando teve que enfrentar um covarde da milícia do Talibã, levando 3 tiros disparados contra
o rosto dela. Ela não morreu mas ficou muito
tempo internada no hospital.
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O Talibã queria matar ela e seu pai motivados por uma matéria escrita em seu blog, falando das ocupações da cidade dela pelo Talibã
e como eles estavam impedindo as crianças de
irem para as escolas.
Ela escreveu esse blog, quando tinha 11
para 12 anos e isso tomou uma proporção muito
grande e ela ficou conhecida pela busca do direito a educação por mulher e crianças e isso o
levou o Talibã a tentar matá-la.
Ela se mudou para Inglaterra e hoje continua sua luta pelos direitos das mulheres e dos
mais necessitados do seu país e hoje ela é Prêmio Nobel mais jovem do mundo.
Devido a atitude dela em não se acomodar com o que lhe estava sendo imposto pelo
Talibã, ela sofreu esse atentado, mas também
ficou internacionalmente conhecida e honrada
pela sua atitude.
Vejo que tudo que conquistamos nessa
caminhada com esforço e atitude, é apenas honra de Deus em nossas vidas pelas escolhas que
fizemos lá atrás, mesmo não sabendo onde isso
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vai acabar. No caso da Malala Yousafzai, mesmo sendo ridicularizado por amigos, parentes,
seu próprio povo, ela optou por continuar a luta
pelo direito a educação.
Fazer a escolha certa não quer dizer fazer
a escolha fácil, mas fazer a escolha com alguns
padrões em mente.
O padrão que eu usei foi a fé, pois iria
viver uma vida religiosa, uma vida piedosa, mas
talvez você precise encontrar o padrão para as
suas escolhas. Eu não espero ser rico vivendo
uma vida piedosa, então não espere ser um cantor famoso, se você não gosta do mundo da música.
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A Graça no testemunho

Encontrar favor diante dos homens é algo incrivelmente milagroso, pois no mundo, o
que menos encontramos é Graça. Tudo tem um
preço, tem um valor, nada vem de graça, já diz
o ditado.
Nessa vida, sem a direção de Deus, apenas firmado nos planejamentos humanos, você
fica sujeito apenas a Lei e não a Graça.
Graça é favor imerecido e quando Deus
te concede graça diante dos homens, posso ver
Deus testemunhando para o mundo sobre você.
Sobre suas atitudes e forma de vida.
Ruth não conseguia compreender porque
Boaz, homem rico, conhecido na cidade, com
muitos empregados, com a vida corrida, homem
de negócios, notou em uma simples viúva que
estava a catar o restante de sua colheita, deixado
para os mais pobres.
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Ela ficou tão impressionada com isso que
se ajoelhou nos pés de Boaz e perguntou o que
ele viu nela?
Boaz disse para ela:
- “O seu testemunho! Ouvi sobre o que
você fez, saindo da sua terra, do lado de sua
mãe, pai e seguiu para uma terra nova, ser estrangeira e tudo isso para cuidar de outra viúva
velha. Você tem um testemunho de vida marcante para toda a sociedade Ruth”.
Como tinha dito antes, somos percebidos
pelo que fazemos e a isso dou o nome de testemunho de vida. Mais que um testemunho de vida, quando se tem um coração diferente do sistema mundano, um coração altruísta, você consegue chamar a atenção de Deus, assim penso
eu.
Ruth não tinha só um testemunho, mas
também tinha a Graça de Deus ao seu favor e
isso foi o que fez dela ser diferente das outras
mulheres que ali estavam com ela na colheita.
Ela foi agraciada por Deus mesmo quando não
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merecia, mesmo quando ainda era uma descrente (Moabita).
A graça de Deus em nossas vidas não
depende do nosso testemunho, das nossas ações,
mas o testemunho de nossas vidas, depende da
Graça de Deus.
Se temos um bom testemunho é pelo fato
de termos recebido graça de Deus antes mesmo
de qualquer atividade que fizemos. Ter graça
diante dos homens, creio eu que é dom de Deus
unicamente.
Outro dia fomos almoçar em um restaurante com os irmãos da igreja e logo na entrada,
uma senhora nos avistou e veio falar conosco,
pois ela nos viu ao lado de sua amiga e ela foi
só elogios.
Disse que estava orando por nós algum
tempo, que ouvi falar muito bem de nós e
achamos graça diante daquela senhora, mesmo
antes de conhecermos ela.
A graça de Deus, vem sem que façamos
nada para merecer. A vida com confiança em
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Deus me leva a ter graça diante dos homens.
Ter graça diante de Deus, acho que é para todos, mas o modo que você responde a essa graça na vida que leva é que vai te levar a ter graça
diante dos homens, mesmo em uma sociedade
dominada pela Lei, pela meritocracia.
Deus concedeu graça a Ruth como Ele
concede a qualquer pessoa, mas a postura de
Ruth em conduzir sua vida, foi que a tornou
uma mulher cheia de graça diante dos homens.
Ruth foi abençoada por Boaz por ela estar trabalhando duro em função dos outros, no
caso de Noemi, sua sogra. Ela se submeteu a ser
rejeitada pelos empregados de Boaz, quando foi
pedir para catar espigas nas terras dele, mas
mesmo com o medo, a incerteza ela foi e conseguiu o emprego.
Enfrentar os medos, desafios, as incertezas da vida é tarefa difícil e muitas pessoas desistem de fazer grandes coisas na vida, pelo
simples fato de não tentar. Ruth poderia ter ficado em casa com a sogra e esperar que alguém
pudesse vir ajudar elas, mas em vez disso, ela
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tomou a decisão de correr atrás do que ela queria.
Com essa decisão de sair e correr atrás
do que precisava, Ruth encontrou Boaz, que
veio a se tornar o seu resgatador, o homem que
iram mudar a sua vida para sempre.
Boaz era parente de Noemi, e como era
costume e parte da lei de Israel, o parente mais
próximo poderia ser o resgatador das viúvas,
Noemi e Ruth, e como benefício, ficaria com as
terras deixadas pelos falecidos esposos.
Boaz não era o parente mais próximo,
mas gostou muito de Ruth e ele se mostrou interessado em assumir a responsabilidade das duas
viúvas e se tornar o resgatador delas.
Mas como não era o parente mais próximo, precisou falar com o outro parente que iria
ser o resgatador por direito.
Quando Boaz falou com o parente mais
próximo, ele deu bastante ênfase no fato de o
resgatador ter que assumir não apenas uma viúva, mas duas. Ele foi sagaz ao perguntar ao pa-
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rente próximo, se ele queria ficar com as duas
viúvas e com a herança do falecido. Boaz não
falou das boas impressões que ele teve de Ruth
e não deve ter demostrado interesse e então o
parente próximo, achou melhor passar a vez dele para Boaz e ele aceitou.
Com isso podemos ver que Ruth realmente impressionou Boaz com suas atitudes,
aparência e conduta de vida. Ruth achou graça
diante de Boaz e isso mudou toda sua história e
de sua sogra.
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A vitória de Ruth

Ruth depois de ter passado por muitas
coisas nessa jornada que enfrentou, conseguiu
um novo esposo e não apenas isso, mas se casou
com um homem rico, que além de ajudar ela,
também ajudou a sogra dela, Noemi.
Ruth foi vitoriosa em sua vida devido a
persistência em lutar pelo que queira. Como
quase todas as mulheres hoje em dia, Ruth passou por muitas descriminações, muito desencorajamento, má fama, e coisas dessa natureza,
mas tudo isso não a fez desistir.
Quando lembro das mulheres que passaram pela minha vida, como minha mãe, minha
sogra, minha avó, e outra mais, vejo como são
tão fortes as mulheres em vários aspectos, apesar de serem tratadas como sexo frágil.
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O sexo pode ser frágil, mas a vontade é
maior, a garra é insana para poder vencer na vida.
Minha mãe teve que criar os filhos sozinha, sem o apoio do meu pai, em tempos de escassez financeiras nos anos 80, minha sogra teve que lutar nos anos 60 por uma profissão em
um mundo machista, sendo recriminada por seu
pai, por ela querer estudar e trabalhar. Elas choraram, se desanimaram, mas levantaram a poeira e continuaram a caminhada.
O sucesso não vem por acaso na vida das maiorias das mulheres, mas as custas de muito esforço pessoal em escolher ser mãe, profissional,
dona de casa, esposa, amiga e ainda arrumar
tempo para si mesmo.
Eu admiro muito a garra que as mulheres
têm de lutar pelo que eles precisam e querem.
Tenho muitas mulheres a admirar na minha vida, como minha esposa, minha mãe, minha sogra, minhas irmãs, minhas tias, algumas amigas,
algumas irmãs da igreja.
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O que essas mulheres têm em comum e
tirar força da “fraqueza” que tem, por não ter
tanta força braçal, mas em contrapartida, usa o
poder da inteligência, da insistência, da paixão
pelo que faz, da delicadeza em como faz.
Esse livro de Ruth na bíblia é um relato
da importância da mulher em um mundo machista, mundo preconceituoso, dominado por
homens.
Admiro as mulheres que não querem se
comparar aos homens, mas que lutam por ter
seu próprio reconhecimento como mulheres e
não serem melhor que os homens.
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Conclusão

As verdadeiras mulheres de Deus, tem
identidade própria e sabem o valor que tem e
não precisam de competição de sexo. Nenhum
homem nunca vai poder tomar o lugar de uma
mulher e nenhuma mulher vai poder tomar o
lugar de um homem, pois são dois seres distintos e perfeitos como eles são.
Mulheres existem muitas nesse mundo,
mas as que merecem ser comparadas com Ruth,
são conhecidas como boas esposa, mulheres de
respeito, profissional exemplar, mulheres de caráter que não mostram seu valor na sua forma
geométrica, mas em suas atitudes em relação ao
que a vida lhes proporciona.
Dedico esse livro a todas as mulheres
que se identificam com as citadas por Salomão:
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Como é difícil encontrar uma boa esposa!
Ela vale mais do que pedras preciosas! O seu
marido confia nela e nunca ficará pobre. Em
todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e
nunca o mal. Está sempre ocupada, fazendo
roupas de lã e de linho.
De lugares distantes ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens
às empregadas.
Examina e compra uma propriedade com o
dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação
de uvas. É esforçada, forte e trabalhadora. Conhece o valor de tudo o que faz e trabalha até
tarde da noite. Ela prepara fios de lã e de linho
para tecer as suas próprias roupas. Ajuda os
pobres e os necessitados.
Quando faz muito frio, ela não se preocupa,
porque a sua família tem agasalhos para vestir.
Faz cobertas e usa roupas de linho e de outros
tecidos finos.

67

Mulheres como Ruth

O seu marido é estimado por todos — é um
dos principais cidadãos do lugar. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. É
forte, respeitada e não tem medo do futuro.
Fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca
tem preguiça e está sempre cuidando da sua
família. Os seus filhos a respeitam e falam bem
dela, e o seu marido a elogia.
Ele diz: “Muitas mulheres são boas esposas,
mas você é a melhor de todas.”. A formosura é
uma ilusão, e a beleza acaba, mas a mulher
que teme o SENHOR Deus será elogiada.
Livro dos Provérbios de Salomão capitulo 31.

