


 Rute como uma figura importante

no livro de Rute.

 Seu nome Rute tem significado

como amiga, próxima,

companheira.

 Era moabita (Rute 1, 22; 2,21).

Ela nasceu em uma família de

outra religião que era considerada

como pagã, na qual não possuía

consciência das promessas divinas

de redenção. Mas se converteu e

faz parte do povo de Deus.



 Era conhecida como uma mulher muito fiel. Essa 

fidelidade não apenas para Noemi, mas acima de 

tudo uma fidelidade para com o Deus de Noemi. 

 Vivia uma situação semelhante a da sua sogra 

Noemi. 

 Rute se casou com Boaz. Esse casamento foi feito 

para cumprir a lei do levirato. Tal casamento era 

uma opção de Rute para manter a continuidade do 

nome de Noemi.





 A história contada pelo livro de Rute aconteceu em 

dois lugares: em Moab e em Belém.

 O livro de Rute é uma novela. O livro foi escrito 

450 e 350. 

 538: liberação dos cativos e o dito de Ciro, rei da 

Pérsia para a construção do templo.



 515: fim da construção do templo.

 450-350: período em que Esdras e Neemias eram 

governadores de Judá. 

 Problema : instituição da teologia da retribuição, da 

observação da lei de puro e impuro e a questão da 

raça pura.



 Consequência: exclusões dos estrangeiros,

principalmente mulheres, os doentes, pobres, e os

deficientes físicos. A terra que pertencia ao povo da

terra foi tomada pelos ricos e pelos cativos que

voltaram para palestina. Havia fome entre as

famílias que viviam na periferia dos centros de

produção agrícola (Rt 1.1).



A história de Rute se apresenta em quatro cenas;

 O retorno de Noemi para Belém e a opção de Rute 

por Noemi (cap.1).

 Rute nos campos de Booz e seu encontro com ele 

(cap.2).

 Booz e Rute na eira (cap.3)

 O resgate em favor de Noemi em Belém (cap4)



 Pode-se afirmar ainda que o capítulo 4,18-22 é um 

acréscimo posterior para  justificar a genealogia e o 

nascimento de Davi.

 Em fim a salvação se realiza por meio da 

solidariedade e da aliança entre os grupos 

minoritários. 





1. Levirato

 Do Hebraico “Cunhado”, Levirato é a lei que diz 

que se um irmão morre sem deixar descendência, o 

outro irmão se casará com a viúva, cumprindo o 

dever do cunhado. O primogênito que nascer 

receberá o nome do irmão morto para que esse não 

se apague em Israel (Dt 25, 5-6). 

 O caso da família de Rute é gravíssimo, pois, não é 

para aplicar essa lei do Levirato. 



2. Goelato ou Lei do resgate

 Segundo a lei do Antigo Testamento, se um homem

perdesse sua propriedade por causa de dívida ou se

vendesse a si próprio como escravo, tanto ele quanto

sua propriedade poderiam ser resgatados se um

parente próximo se prontificasse pagar o preço pela

redenção, ou resgate. (Cf. Lv 25, 25-27).

 Assim, a Lei do Resgate impedia que uns perdessem

suas terras e outros acumulassem terras. A Lei do

Resgate estimulava a corresponsabilidade de todos,

pelo bem-estar de todos, dentro de um mesmo clã ou

dentro de uma mesma comunidade.



 Porém, a Lei do Resgate não pode também ser invocada

para resolver o caso, pois a Lei do Resgate não foi feita

para garantir um herdeiro a uma viúva estrangeira sem

direitos aos olhos do grupo de Esdras. (Esd 9)

 Assim, o casamento de Booz e Rute seria uma

transgressão em relação ao mandamento divino em que o

próprio Javé proferira em relação aos moabitas. (Dt 23,

2-4).

 Os pobres e excluídos representados por Rute e Noemi

vão transformar a Lei do Levirato e a Lei do Resgate em

uma ferramenta de luta por direitos e não numa

ferramenta de exclusão e marginalização ao modo da

interpretação legalista de Esdras.



Elementos fundamentais que ressaltam do livro:

 A história de Rute está carregada de elementos que

fundamentam a vida humana: terra, alimento,

sobrevivência. E traz marcas fortes da cultura

ocidental como o patriarcalismo, o judaísmo, a

marginalização da mulher.

 O relato da história de Rute é uma narração muito

edificante e pedagógica, cujo intuito é de exaltar a

fidelidade, a amizade e o universalismo da

providência divina.



 O livro de Rute é uma afirmação da força feminina

num sistema que suprime os direitos das mulheres, dos

pobres, dos estrangeiros.

 O livro de Rute é um alerta de que o compromisso do

Deus verdadeiro é com todos, não simplesmente com

os judeus.

 Essa história é uma advertência de que a lei deve ser

aplicada para trazer o bem-estar à comunidade. A lei

deve prestar serviço ao povo, aos pobres, aos

excluídos. A lei deve estar acompanhada pela justiça,

pelo amor.



 O direito à vida se vê afetado quando, sem que se

provoque ou tolere a morte das pessoas, se atenta

contra a "qualidade de vida".

 No livro de Rute podemos observar como ela luta

para reivindicar alguns direitos dos pobres tais

como: o respeito dos imigrantes, o direito a terra e o

levirato.



Migração

 O respeito dos migrantes tem sido um problema desde

tempos antigos e no dia de hoje não é muito diferente. A

migração está presente na história da humanidade desde

tempos imemoráveis. Nas últimas décadas, porém, esse

fenômeno torna-se cada vez mais perigoso.

Terra

 Cerca de 3% do total das propriedades rurais do país são

latifúndios, ou seja, tem mais de mil hectares e ocupam

56,7% das terras agriculturáveis – de acordo com o Atlas

Fundiário do Instituto Nacional de Colonização e Reforma

Agrária (Incra). Em outras palavras, a área ocupada pelos

estados de São Paulo e Paraná juntos está nas mãos dos 300

maiores proprietários rurais, enquanto 4,8 milhões de

famílias estão à espera de chão para plantar.



Levirato

 A cada ano que passa aumenta mais o número de

pessoas que utilizam do lixo seu trabalho e no seu

sustento, é muito grande o número de pessoas que sem

qualquer tipo de trabalho acabam tendo que tirar todo o

seu alimento dos lixões e aterros sanitários.



 As pessoas quando trabalham no lixo, também

levam consigo seus filhos para ajudarem a encontrar

algum alimento no meio do aterro. Muitas dessas

pessoas que vivem do lixo, consomem vários

alimentos que muitas vezes estão estragados e com a

data de validade vencida, o que pode ocasionar com

que o corpo dessas pessoas não funcione

corretamente com a ingestão de tais alimentos.


