
O LIVRO DE  RUTE

Amor de Rute por Noemi e sua
inclusão na linhagem Davídica



Autoria

A.

2.

Título

O nome “Rute” significa “amizade”, uma 
característica verdadeira daquela que deu 
nome ao livro. É um dos 6 livros históricos que 
levam o nome das principais figuras de ação e 
vida descritas neles (Josué, Rute, Samuel, 
Esdras, Neemias e Ester). Um dos 2 livros 
bíblicos que levam o nome de uma mulher:

Rute, a gentia que se casou com um rico judeu 
de linhagem real da promessa.

Ester, a judia que se casou com um rei gentio.

c)

d)



A. Autor

Samuel, provavelmente, pode ter também 
escrito Rute. Muitos classificam esse livro 
como um apêndice a Juízes 1-16, que 
proporciona uma agradável suavidade de fé 
e amor numa época de infidelidade, 
idolatria e violência.

O livro foi provavelmente escrito depois de
Davi ser ungido rei, mas antes dele subir ao
trono, ou antes de Salomão.



A história destas duas 
mulheres é semelhante a
de tanta gente migrante
que busca condições 
melhores em lugares mais
prósperos.

Foram para Belém e lá, 
como Rute era
estrangeira, foi colher
restos da colheita do 
trigo nos campos perto 
da cidade.
Essas terras pertenciam a
Booz que sempre ia verificar o
trabalho dos camponeses e
viu Rute que colhia o que
sobrava.



O Livro de Rute é uma estória 
que recorda, de forma 

emocionante e poética, o 
amor à pátria e aos próprios 

familiares.

Traz um profundo 
ensinamento religioso e 

social.

Ele foi escrito quando os 
israelitas voltavam do exílio 

da Babilônia e se 
estabeleceram novamente

em Judá. Isso no século V a.C.



Cenário Histórico

Data dos acontecimentos – 1340 a.C. 

Embora os acontecimentos do livro de Rute

sejam datados de 1100 a.C.,
aproximadamente, colocando assim Boaz na 
condição de bisavô de Davi.

A.



É um tempo em que se tem que recomeçar tudo, pois as 
antigas tradições foram esquecidas. Pudera, haviam ficado 50 
anos exilados na Babilônia sob o jugo do Rei Nabucodonosor.



Era preciso fazer séria 
reforma política, 

econômica, social, 
cultural e religiosa, 
para que o Povo de

Deus não perdesse sua
identidade e não
desaparecesse do

mapa.

O livro é uma história,
que ensina o povo
daquele tempo, mas, não
só, é uma mensagem
que atinge a nós, o povo
de Deus, hoje.



A.

2.

Circunstância

O livro começa com a circunstância não muito 
comum de que havia fome em Belém (cujo 
nome significa “casa de pão”). Assim como 
aconteceu com José no Egito, o Senhor usou a 
fome para trazer salvação e bênção espiritual 
através dos fiéis.

A história apresenta a característica irônica de 
uma mulher virtuosa, que veio de um povo 
nascido de incesto (Ló e sua filha). Os 
moabitas, ancestrais de Rute, tinham atraído 
Israel para a idolatria e a imoralidade
(Gn. 19.37; Nm. 25.1), mas agora ela estava
influenciando Israel com o seu amor e virtude.

3.



Objetivo do Livro

 Retratar o ânimo religioso e o amor de duas
mulheres de países diferentes numa época
de rivalidade inter-racial, violência e 
idolatria.



Esboço de Rute
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•

b.

c.

d.
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Direito de resgate procurado ............. 4.1-8
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Havia uma lei chamada 
Levirato, que trazia a 

instrução divina para que, 
em caso de morte do 

marido, o mais velho da
família assumisse a condição 

de protetor, tomando
para si, a viúva e os filhos ou
as filhas órfãos. A finalidade

dessa lei era evitar
que houvesse viúvas e

crianças sem lar.

Com Rute foi assim, Booz falou com o mais velho 
da família, mas este não aceitou, porque teria que 

dividir sua riqueza com os herdeiros.



Significado do casmento levirato
em Rute

Significado: “Levirato” era o casamento de uma viúva 
com o irmão do seu marido, no caso do cunhado morar 
na casa do pai (ou seja, o irmão mais moço ainda não 
casado)

Objetivo: Preservar o nome e a linhagem familiar do 
irmão falecido e prover sustento para a sua viúva.

•

•

• Textos: Gn. 38.8 – Afirmado e ilustrado o princípio
original

Dt. 25.5-6 – Sancionado por Deus o princípio
Mosaico.

Lv. 25.25-28 – Formulado o relacionamento 
do resgatador com o parente



• Aplicações do livro de Rute:

2. Noemi e Rute eram viúvas necessitadas de
resgate e proteção para preservar a linhagem 
de Elimeleque e Malom.

3.Somente Boaz estava qualificado a ser o
parente-resgatador, pelo seu parentesco
pela sua capacidade de resgatar 
apropriadamente.

4.O casamento de Boaz e Rute preservou a

e

linhagem de Elimeleque e também originou
linhagem real do reinado de Israel.

a



• Aplicação típica a Cristo e à igreja:

2. Cristo tornou-se membro da raça humana
como um qualificado parente;

3.Ele proporcionou plena redenção pelo 
pagamento das dívidas humanas e provisão 
para a felicidade do homem;

4. Ele tornou-se idôneo defensor r mediador
homem;

5.Ele é o tipo de noivo celestial tomando a 
Noiva gentia a quem calorosamente dá 
acolhida e sustento.

do



Contribuições singulares de Rute

1.

Rute foi uma das mulheres mais preeminentes 
no período inicial dos juízes. Outra foram 
Débora, Jael – uma mulher anônima - , a filha 
de Jefté e a mãe de Sansão. No livro de Rute, a 
simpatia de Noemi em difíceis provações traz 
sua nora para o Deus de Israel. O amor de Rute 
transcende laços raciais, e as duas virtuosas 
mulheres cumprem a lei dos judeus. Samuel 
achou que o relato da vida de duas nobres 
mulheres merecia um lugar na história de 
Israel, juntamente com todas as histórias de 
grandes homens israelitas.

Livro que honra as mulheres.



1. Fé gentia no A.T. (1.16)

A declaração de fé realizada por Rute é um 
clássico do A.T. . Embora não seja a 1ª 
conversão de gentios registrada no A.T., a 
conversão de Rute é a mais detalhada e 
famosa. Apresenta também um contraste 
interessante com a conversão de sua 
segunda sogra, Raabe. Enquanto a de Raabe 
é apresentada como uma reação ao medo
do julgamento que viria, a de Rute é a 
reação ao amor (Josué 2.9-13; Rute 1.16).



1. Singular história da provação e tragédia de
uma família.

Rute é o único livro da Bíblia que focaliza as 
provações e dificuldades de uma única 
família, em vez de uma tribo ou nação numa 
perspectiva maior. O livro trata de uma

viúva de Israel, atingida pelo triplo

infortúnio de haver perdido o esposo e os 
dois filhos, depois de a fome tê-la forçado, a 
ela e a família, a sair de Belém. Deus age na 
infelicidade a fim de cuidar dos seus fiéis em 
tempos mais difíceis.



1.

Embora os moabitas fossem descendentes de 

Ló e sua filha (por incesto) e fossem, primos de 

Israel, foi-lhes negada entrada na congregação 

“até a décima geração” em virtude da sua 

hostilidade para com os judeus quando saíram 

do Egito (Dt. 23.3-6). A lei aplicava-se aos 

homens moabitas e não as mulheres, de modo 

semelhante registrado em Dt. 21.10-13. 

Embora a linhagem de Davi e de Jesus fosse 

formada apenas por hebreus pelo lado
paterno, ela incluía muitas mulheres gentias.
Tamar e Raabe (cananeias), Rute (moabitas),
Naamá, mãe de Roboão (amonita).

Ligação de Moabe com Davi e o Messias (4.18-22).



1. Rute: meditação de Israel para o pentecoste.

Esse livro era lido anualmente pela nação, em 
público, quando se reuniam para a festa de 
verão do Pentecostes. A colheita lembrava-os 
da colheita anterior de cevada dada por Deus e 
da recompensa do culto de amor que ainda 
viria. A leitura de Rute recordava a colheita das 
primícias.



Eis as lições tiradas do livro:

1) Consciência da realidade (Rt 1,3-5). Ter consciência da realidade e assumi-
la é o primeiro passo para buscar uma solução. O que fazer sem marido e sem 
filhos? Isso para o judeu era inconcebível.

2) Certeza da presença de Deus (1,6). A consciência da realidade e a notícia
de que Deus tinha visitado o seu povo com o pão abençoado, fez com que
Noemi se levantasse e tomasse a iniciativa de voltar para Belém, sua terra
natal.

3) Pôr-se a caminho (1,7). As soluções não chegam como toque de mágica. É
preciso pôr-se a caminho, encarar o novo sem saber no que vai dar.

4) Espigar, catando as sobras (2,7). Recolher as sobras das colheitas era um
direito que os pobres e os estrangeiros tinham, com a garantia da Lei (Dt
24,19-22) por meio dele, veio a solução do problema que enfrentavam para
construir o novo.



5) Diálogo e encontro (3,1-8). O diálogo entre elas e o encontro com
Booz tornaram possível o que buscavam. Tinham certeza de que o plano
daria certo? Possivelmente não. Mas, não podiam ficar esperando que
outras pessoas oferecessem a solução. Era preciso agir no escuro da
noite.

6) Esperança, atualização e mudança das leis de resgate (3,9-18; 4,5-11). Dar 
os passos possíveis era o que precisava fazer. Noemi e Rute não tinham a 
solução nas mãos. Era preciso somar com outras pessoas. Era preciso 
esperar pela boa vontade de quem as podia resgatar. E foi essa espera ativa 
que possibilitou o novo.

7) Nascimento do novo (4,13-17). O novo foi apenas uma criança frágil 
deitada no colo de Noemi, filho de Rute e Booz. Mas, foi nessa criança que
a esperança dessas duas mulheres se concretizou. Elas passaram a fazer 
parte da genealogia de Israel (4,18-22), entrando também a fazer parte da 
genealogia de Jesus, o Messias esperado (Mt 1,5).

8) Certeza de que Deus está com os pobres. Ser extrangeiro e mulher, para o 
judeu, era não significar nada. E Deus vai mudar o rumo da história através 
dos pequenos de Moab.



Cristologia em Rute

Deduz que Boaz seja um tipo de Cristo como 
um parente redentor, qualificado e disposto

1.

a
redimir seu povo. A expressão “resgatar”
usada 6 vezes. Como Redentor, 
Cristo pagou todas as dívidas, 
seu Vingador para defendê-lo de

todos os adversários, seu mediador

para conseguir reconciliação, e seu Noivo 
união e comunhão.

é

para



1. O nome Boaz está registrado em todas a
genealogias de Jesus, mas somente em Mt. 1.5
Rute também é mencionada. Nesta genealogia 
Mateus menciona de propósito o nome de Rute 
e de outras 3 mulheres estrangeiras.

O Messias viria trazer salvação
as nações.

para todas



Gostaram da história de Noemi e Rute?
O que chamou sua atenção?

Você conhece alguma mulher como Noemi, como Rute? 
Quem são? Conte pra nós.

Você é militante em algum movimento pelos pobres, pela 
mulher, pela criança de rua, pelo idoso, doentes, ou 
outros?

Desta linda história, o que você leva para sua vida?
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