
Rute – esquema de apresentação  

Personagens: 

Narradores (Marcone e Robério); 

Rute; 

Noemi; 

Booz (Tácio); 

Estrangeiros (Daniel e Jhordan); 

Povo eleito (Alysson e Jhordan); 

Com as cortinas fechadas: Contexto histórico da novela de Rute e capítulos 

anteriores.  

Para compreendermos melhor o livro de Rute é importante retomarmos o período 

de 539 a.C. quando o Rei Ciro da persa, conquista a Babilônia, 

consequentemente o território de Judá passa a pertencer ao governo persa. Um 

ano mais tarde, por um decreto, o rei permite que os deportados retornem à sua 

terra natal, essa era uma política de estratégia adotada pelos persas.  

Em 537 a.C., o primeiro grupo dos deportados retorna para Judá e em 536 a.C., 

é permitido que reerga o Templo de Jerusalém, mas resistências internas e 

externas paralisam as obras. Em 520 a.C., um segundo grupo de exilados 

retornam sob o comando de Zorobabel e do sumo sacerdote Josué, esse último 

reinicia as obras de reconstrução do templo. Por volta de 515 a.C. o Templo é 

dedicado e começa a funcionar. A cidade de Jerusalém e o Templo se tornaram 

um centro do poder político e econômico. A população do campo passou a pagar 

tributos ao Templo e ao império persa (Ne 10), sem contar que a identidade da 

comunidade judaica é definida à luz do poder e dos interesses do império persa. 

O livro de Rute é definido como sendo uma novela por não ter as qualidades de 

um livro histórico, mas, sim uma literatura pertencente ao gênero do romance. É 

um dos menores do Antigo Testamento, contendo apenas 85 versículos, com 

uma narrativa encantadora e cheia de detalhes que se aproxima da poesia. Essa 

novela gira em torno da emigração de uma família de Belém para Moab e da 

volta para Belém. Acredita que fora escrita no tempo de Neemias e Esdras entre 

os anos de 450 a.C. a 350 a.C.; período em que os persas enviam para Judá 

Neemias e Esdras que empreendem importantes reformas para manter a 

identidade e coesão do povo no pós-exílio. Com as reformas e o novo código 

legislativo baixado por Esdras a vida do povo se tornou muito difícil, 

principalmente com a consolidação da teologia da retribuição e a lei da pureza 



que leva a exclusões diversos grupos considerados impuros: estrangeiros 

(principalmente mulheres), doentes, pobres e portadores de deficiência física. 

Portanto, é nesse contexto que surge o livro de Rute. O livro é um protesto contra 

a política pós-exílica de isolamento social e eliminação dos estrangeiros, 

defendida pela teocracia de Jerusalém.     

 

 

1ª CENA: Noemi e Rute voltando para Belém.  

 

Após ter ficado viúva e ver suas duas noras também ficarem viúvas, Noemi 

decide voltar para Belém, pois não tem mais nada que a prendesse em Moab, 

uma vez que mulheres não tinham o direito à herança. Assim, como não tinha 

mais nenhum filho e já era viúva e velha, não tinha como cumprir a Lei do 

Levirato, em que, caso um irmão casado morresse, um irmão solteiro assumiria 

a mulher para garantir a herança e a descendência do irmão.  

Noemi pediu, então às suas noras que voltassem para suas famílias. Rute, no 

entanto, não aceitou o pedido da sogra e decide ir com ela para Belém, onde 

passa a viver como estrangeira, enfrentando diversas dificuldades. Noemi pede 

que a chamem de Mara, “a amargurada”, pois fora acometida de diversas 

desgraças.  

Rute é uma mulher corajosa e fiel. Não tem medo de ir para uma terra 

estrangeiras, mesmo sabendo que sofreria alguns preconceitos. Ela é quem 

tentará sustentar sua sogra Noemi, que, já está velha e sem forças.  

2ª CENA: Rute pegando as espigas Música cia da terra – Milton 

Nascimento.  

Rute, a moabita, disse a Noemi: “Deixe-me ir ao campo recolher o restolho das 

espigas, atrás de alguém que possa me acolher favoravelmente”. E Noemi 

respondeu: “Pode ir, minha filha”. Rute partiu e foi catar o restolho das espigas, 

atrás dos cortadores. E por acaso Rute foi parar num dos campos de Booz, do 

clã de Elimelec. Neste momento, Booz estava chegando de Belém e 

cumprimentava os cortadores: “Javé esteja com vocês”. Eles lhes responderam: 



“Javé o abençoe”. Então Booz perguntou ao seu servo, o capataz: “A quem 

pertence aquela moça? O capataz respondeu, dizendo: “A moça é uma moabita, 

que voltou com Noemi dos Campos de Moab, e me pediu para catar o restolho 

das espigas atrás dos cortadores. Ela chegou e ficou aqui desde cedo até agora, 

sem parar um só momento”. Então Booz disse a Rute: “Escute, minha filha, não 

vá catar espigas em outro campo. Não se afaste daqui, mas fique com as minhas 

criadas. Observe o terreno que os homens estão ceifando e vá atrás deles. 

Ordenei aos meus servos que não toquem em você. Quando estiver com sede, 

pode ir até as bilhas e beber a água que os empregados tiverem tirado do poço”. 

Então Rute, caindo com o rosto em terra, prostrou-se e perguntou a Booz: “Por 

que me acolheu tão favoravelmente, mesmo reconhecendo que sou uma 

estrangeira?” Booz lhes respondeu, dizendo: “Fiquei sabendo de tudo o que você 

fez por sua sogra, depois da morte do marido dela.” Como você deixou seu pai, 

sua mãe e sua terra natal e veio viver no meio de um povo que você não conhecia 

antes. Javé lhe pague o que você fez. (...) E Rute catou espigas no campo até o 

entardecer. (...) E (...) contou à sogra onde ela havia trabalhado, e disse: “O 

homem do campo onde trabalhei se chama Booz.”   

 

3ª CENA: Noemi manda Rute se perfumar e se deitar aos pés de Booz. 

Noemi disse a Rute: Minha filha, tenho que procurar para você uma situação 

melhor, para que se sinta feliz. Acontece que Booz é nosso parente e você 

esteve trabalhando com as empregadas dele. Esta noite ele vai bater a cevada 

no terreiro.  Faça o seguinte: tome banho, perfume-se, vista seu manto e vá ao 

terreiro. Não deixe que ele veja você, antes que tenha acabado de comer e 

beber. Quando ele for dormir, olhe bem onde ele se deita. Depois vá, tire a 

coberta dos pés dele e deite-se. Ele dirá o que você deve fazer.  Rute respondeu: 

Vou fazer tudo o que você está me dizendo. 

Rute foi para o terreiro e fez tudo o que a sogra havia mandado. Booz comeu, 

bebeu, ficou alegre e depois foi deitar-se ao lado deum monte de cevada. Então 

Rute chegou de mansinho, tirou a coberta dos  pés dele e se deitou. No meio da 

noite, Booz acordou de repente, sentou-se, e viu a mulher deitada a seus pés. 

Booz perguntou: Quem é você? Ela respondeu: Sou Rute, sua serva. 



Estenda seu manto sobre mim, porque você tem o direito de resgate. Booz disse: 

Deus abençoe você, minha filha. Este seu novo ato de amor é maior do que o 

primeiro, porque você não procurou jovens, sejam pobres ou ricos. Não tenha 

medo,minha filha. Vou fazer tudo o quevocê está dizendo. Todo mundo na 

cidade sabe que você é mulher de valor.  Sei que tenho o direito de resgate, mas 

há outro parente mais próximo que eu. Passe a noite aqui. Amanhã cedo 

vamosprocurar o outro.  

Se ele quiser resgatar você, deixe que ele resgate. Se ele não quiser resgatar 

você, então eu usarei o meu direito de resgate. Juro por Javé. Fique deitada aqui 

até o amanhecer. 

Rute ficou dormindo aos pés de Booz até o amanhecer, e se levantou quando 

ainda não dava para uma pessoa reconhecer a outra, pois Booz não queria que 

ninguém soubesse que ela tinha ido ao terreiro. Booz então lhe disse: Abra o 

manto eo segure. Rute segurou o manto e Booz o encheu com uns vinte quilos 

de cevada.  

Depois lhe ajudou a colocar nos ombros, e Rute voltou para a cidade. 

Quando chegou em casa, a sogra lhe perguntou:  

Como é que foi,minha filha? Rute contou tudo o que Booz tinha feito por ela, e 

acrescentou: Ele me deu estes vinte quilos de cevada, pois achou que eu não 

devia voltar para você de mãos vazias.   

Noemi lhe disse: Fique tranquila,minha filha. Você vai ver como isso tudo vai 

terminar bem: estou certa de que esse homem não vai descansar. Garanto que 

hoje mesmo ele vai resolver a questão. 

4ª CENA: casamento (?) 

Fecham-se as cortinas e se faz a leitura da genealogia de Davi... 

 

Fim...  


