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CONTEXTO HISTÓRICO



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 para o povo: instituição da teologia da retribuição, da

observação estrita da lei do puro e impuro e a questão da raça pura.

CONTEXTO HISTÓRICO



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).



Solidariedade: Caminho para a sobrevivência

Autor do livro


O livro não tem nem data e nem autoria



A tradição cristã em sua origem aceitou o que o judaísmo concebeu acerca do autor
do livro de Rute. Este livro era atribuído ao profeta Samuel como autor. Não existia
discussão sobre o fato.



Mas com o tempo começou aparecer dúvidas devido ao grande número de aramaísmos
existentes na escrita do livro.



Hoje os estudiosos consideram o livro de Rute de autor desconhecido.



Este livro deriva seu nome de um dos seus personagens principais, Rute (cujo nome
significa "amizade"), a moabita. A narrativa mostra como Rute se tornou uma
ancestral de Davi por meio do casamento de cunhado com Boaz, em favor de sua
sogra, Noemi. O apreço, a lealdade e a confiança em Javé que Boaz, Naomi e Rute
demonstraram permeiam o relato.

ESTRUTURA DO LIVRO


O livro pode ser dividido da seguinte maneira:



1.Migração e tragédia da família de Elimeleque – 1:1:5



2.A Caminhada (1,6-4,12)



a. O retorno para Belém – 1:6-22



b. Rute encontra Booz – 2



c. O plano de Noemi – 3



d. Casamento de Rute e Booz – 4:1-17



3. O nascimento do filho de Rute e Booz



4.Genealogia de Davi

ESTRUTURA DO LIVRO


De acordo com a estrutura espelho do livro, o capítulo 1 espelha o 4, pois no capítulo
1 o desespero de Noemi se torna em alegria por um filho no capítulo 4. Os capítulos 2
e 3 são correspondentes em virtude dos diálogos entre Rute e Noemi e entre Rute e
Boaz. O desfecho no capítulo 4, ao espelhar o capítulo 1, só foi possível graças aos
desfechos dos diálogos dos capítulos intermediários.



Migração e tragédia da família de Elimeleque – 1:1:5



O retorno para Belém – 1:6-22



1,6-7: Começa a volta para a terra de Judá em busca do pão



1,8-14: lamento e diálogo de Noemi com as duas noras



1,15-18: Rute decide ficar com Neomi e voltar com ela



1,19-21: lamento e diálogo de Noemi com as mulheres de Belém



1,22: Termina volta para a terra de Judá no começo da colheita

ESTRUTURA DO LIVRO


3.

Rute encontra Boaz – 2,1-23: catar a sobra da colehita: um direto dos pobres



2,1-2: a história apresenta Booz; Rute e Noemi planejam a ação



2,3: Rute cata o restolho no campo de Booz



2,4-7: Booz conversa com os empregados sobre Rute



2,8-14: conversa entre Booz e Rute



2,15-16: Booz conversa com os empregados sobre Rute



2,17: Rute cata o restolho no campo de Booz



2,18-23: Rute e Noemi fazem revisão e descobrem quém é Booz

ESTRUTURA DO LIVRO


4.O plano de Noemi – 3,1-18: uma noite fecunda no terreno de Booz



3,1-6: Noemi e Rute conversam e planejam a ação



3,7: Booz come e bebe com fartura



3,7-8: Booz deita no terreiro e Rute deita junto dele



3,9-13: Rute conversa com Booz sobre o resgate



3,14: Booz e rute continuam deitados no terreiro



3,15: Booz eferece farta comida para Rute



3,16-18; Noemi e Rute conversam e fazem revisão

ESTRUTURA DO LIVRO


5.

Casamento de Rute e Boaz – 4:1-12: Garantir a posse da terra ao povo



4,1-2: o tribunal é constituido junto à porta da cidade



4,3-4: o outro parente aceita resgatar a terra de Noemi



4,-5-8: Só adquire a terra quem casa com Rute; o outri parente se recusa a casar



4,9-10: Booz aceita casar com rute e adquire a terra de Noemi



4,11-12: O tribunal ratifica a decisão de Booz e o aclama



4,13: Booz toma rute como esposa, e nasce um filho



4,14-15: aclamação das mulheres com votos de fidelidade para Noemi



4,16: Noemi assume o menino como seu filho e começa cria-lo



4,17: O nome do menino é proclamado pelas vizinhas



6.

Genealogia de Davi

Análise Literária


O Livro de Rute contraponto a teologia da retribuição e a sua lei de puro/impuro
evidencia que a pertença ao povo eleito não está restrita a nacionalidade Judaica, pois
DEUS SE REVESTE DE INFINITA MISERICORDIA.



A HESÈD À FIDELIDADE SE MOSTRA:



Fidelidade do senhor às noras de Rute 1, 8



Fidelidade do senhor aos vivos e aos mortos 2,20



Fidelidade de Rute 3, 10



ASSIM O LIVRO PROPÕE: a solidariedade como valor fundamental na reconstrução do
país; reivindica alguns direitos dos pobres entre eles o da RESPIGA!



O DIREITO DE RESPIGA

Características Literárias de uma Novela


A novela é a representação mais simples do mundo real, ainda que as histórias sejam na
maioria das vezes fictícias.



Os personagens são cópias fiéis e infiéis de personagens conhecidos ou não.



Portanto a novela reprisa o mundo e todos os dias.



* Pluralidade dramática: A novela apresenta vários enredos que ao longo da narrativa
estabelecem conexões entre si.



* Sucessividade: O enredo é desenvolvido de maneira sequencial, sendo que em
determinados momentos da narrativa alguns recursos que quebrem essa sucessividade de
acontecimentos podem ser empregados.



* Tempo: O tempo do gênero literário novela é histórico, ou seja, é determinado pelo
calendário e pelo relógio.



* Espaço: Espaço e tempo na novela são indissociáveis. A pluralidade dramática definirá a
pluralidade espacial, pois, de acordo com as ações, os personagens podem ser
continuamente deslocados para diferentes ambientes na narrativa.

Características Literárias de uma Novela


Linguagem: A linguagem da novela tende a ser clara e objetiva, podendo variar de
acordo com as circunstâncias históricas inscritas na narrativa.



Personagens: Na novela, não há um limite de personagens, o novelista pode acrescentar
ou retirar personagens ao longo da trama, recurso que será importante para o fio da
narrativa.



Enredo: A narração segue um ritmo mais acelerado do que aquele empregado em um
conto ou romance, mesmo porque são as ações que norteiam a narrativa. Por esse
motivo, a novela é um gênero tão conveniente à teledramatização ou
radiodramatização.



Foco narrativo: A linearidade da novela depende de um escritor onisciente, pois o
novelista é aquele que sabe de todos os aspectos da narrativa, inclusive aspectos
psicológicos de suas personagens.

Mensagem e Atualização do Livro de Rute


Algumas questões principais destacadas pelo Rute:



1.

A prática da teologia de Retribuição



2.

Observação da lei do puro e impuro



3.

Injustiça e desigualdade social:



•

A posse das terras pelos ricos



•

Fome



•

Exploração (entre os familiares – lei de resgate)



•

Exclusões e Marginalização das mulheres, pobres e estrangeiros



4.

Patriarcalismo (sem filhos , sem futuro= sem esperança)



5.

Teocracia



6.

Migração

Mensagem e Atualização do Livro de Rute


Mensagem:



1.Solidariedade: acolhida.



2.Fidelidade



3.Generocidade



4.Esperança: confiança na libertação que vem de Deus.



5.Compromisso pelos pobres



6.Catar o restolho/respiga: direito dos pobres (a partilha e não mera esmola.)



7.A lei de resgate: a salvação da família.



8.A lei do levirato: garantir a continuidade da família.

