Elimeleque em: Meu Deus é Rei
O livro de Rute é mui valioso em ilustrações de grandes verdades da Bíblia. Temos neste livro,
como primeiro personagem, Elimeleque, o homem que perdeu de ser abençoado. Há muitos crentes
assim. Querem as bençãos de Deus procurando em lugares errados. Não encontrarão. As bençãos de
Deus está no lugar das bençãos.
I.

Os Tempos de Elimeleque:
A. Elimeleque viveu no tempo dos juízes;
B. Os juízes eram homens levantados por Deus para "livrar" o seu povo dos inimigos; Jz
2:16,18;
C. Não havia uma democracia, nem Monarquia, nem oligarquia mas "Teo-cracia";
1. É o governo de Deus;
2. Gideão explicou bem o pensamento teocrático em Jz 8:22-23; ainda que na prática
tornou-se reprovado; Após isso teve um filho o qual chamou de "Abimeleque"
D. Apesar da Teocracia o último versículo do livro expressa bem o comportamento do povo
em relação a esse sistema de governo; Jz 21:25;
- interessante é que esse comportamento é muito comum na igreja atual.
E. Cada um podia seguir seu próprio caminho. Nada o impedia de viver como ele quisesse;
1. Sansão era livre;
2. Na sua vida de liberdade descontrolada temos:
- uma esposa delatora;
- uma prostituta literal;
- uma leviana chamada de Dalila;
- Más companhias;
- Desprezo às ordenanças de Deus; 13:5;
3. Sua tragédia é o preço que pagou por fazero que queria e não o que Deus ordenava;
1. Perdeu a vergonha;
2. Perdeu o Espírito; 16:19-20;
3. Perdeu sua liberdade;
4. Perdeu seus olhos;
F. É bom que o crente atente para as palavras de Paulo; "Tudo me é lícito, mas nem tudo
convém"

II.

Vamos observar o homem Elimeleque:
A. Fora criado numa família de crentes em Deus;
B. Sabemos isso pelos nomes dele e de seu irmão mais novo, Boaz:
1. Elimeleque quer dizer: "Meu Deus é Rei"
2. Boaz quer dizer: Força ou grande força;
C. Certamente ele fora criado segundo os preceitos de Deus que observamos no seu irmão
Boaz;
D. Foi agraciado por Deus: Casou-se com Noemi, a "agraciada"; Pv 19:14;
E. Deus lhe deu dois filhos, sinal de bençãos;

III.

Temos um acontecimento estranho em 1:1;
A. Elimeleque faz uma peregrinação.
B. Saiu de Belém; "Casa do pão"
C. Foi para Moabe; lugar que Deus amaldiçoou; Dt 23:3;
D. O crente deve sempre se lembrar de Provérbios 14:12; 16:25;

IV.

E. Nunca há motivos para trocar o povo de Deus pelo povo do mundo;
Porque Elimeleque tomau uma decisão tão ruim espiritualmente;
A. A Bíblia fala pouco sobre ele;
B. Mas a Bíblia, com zelo especial, deixou-nos os nomes de seus dois filhos:
1. Maalom: "Grande fraqueza, cansado, enfraquecido"
- Esta é a sua situação após o casamento com Noemi;
- Que levou ele a estar com este sentimento espiritual?
- Talvez decepções com líderes ou conterrâneos;
- Decepções com familiares - esposa, pais;
- Decepções com líderes religiosos; - os filhos de Eli por exemplo;
Nada justifica a fraqueza deprimente de Elimeleque, pois ele devia saber que Deus é
soberano e que todas as coisas cooperam para o bem; Rm 8:28;
2. Quiliom: "Todo despedaçado"
3. Com o crente deve ser diferente:
- Paulo nos mostra que é possível estarmos fracos; 1 Co 2:3;
- Mas ele também nos mostra que sentia prazer nas frauezas; 2 Co 12:10;
- Ele aprendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza; 2 Co 12:9;
- Temos um salvador que conhece e ajuda nas nossas fraquezas; Hb 4:15-16;
- Lembremos o animo de Paulo; Fp 4:13; Ef 6:10;

V.

A Atitude de Elimeleque trouxe problemas:
A. Seu nome era uma contradição de sua vida espiritual;
1.Como Deus era o seu Rei se ele estava em outro reino;
2. Nós crentes temos um Rei que tem um reino que devemos honrar: 1 Tm 1:17; 6:15; Ap
17:14; 19:16;
B. Houve consequências desta atitude:
1. Ele morreu; Era um aviso de Deus;
2. Os filhos, que deveriam ser como flechas na mão do valente (Sl 127:4) também
morreram; Esse aviso foi mais doloroso;
3. Restou apenas Noemi e duas noras;
C. O crente nunca deve se esquecer: O Salário do pecado é a morte; Rm 6:23;

VI.

O Crente nunca deve se esquecer que o lugar das bençãos é junto com o povo de Deus;
A.
B.
C.
D.
E.

VII.

É certo que mandou mandou fome;
Olhe agora o verso 6: "Ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão"
Que ganhou Diná ao sair ver as filhas da terra?
Que ganhou Sansão ao ficar sempre com os filisteus?
As bençãos de Deus, ainda que não aparentes, estão junto com o povo de Deus, porque o
povo de Deus, por si, já é uma benção; Gn 12:2;

A Misericórdia de Deus sobre Elimeleque:
A. Uma nora se converte;
B. Resolve ser socorrida por Boaz;
C. Boaz a socorre;
D. O significado da palavra Boaz deveria ser o título da vida de alguém que se chama
Elimeleque: Força, grande força!

