
 

 

 

CONHECENDO A FIGURA DE RUTE 

Rute era moabita (Rute 1, 22; 2,21) que 

nasceu em uma família de outra 

religião, ela era pagã. Conhecida como 

uma mulher muito fiel. Ela se converteu 

em renunciar a seus pais e a sua terra 

natal e decidiu seguir sua sogra, Noemi 

(Rt 1,16; 2,11), e não voltou para seu 

povo como fez a sua cunhada Arfa. 

Essa fidelidade é acima de tudo uma 

fidelidade para com o Deus de Noemi.  

Rute se casou com Boaz. Seu 

casamento nos campos de Moab não 

foi frutífero, então ela se ‘casou de 

novo com Booz no campo de Belém (Rt 

4,13). Esse casamento foi feito para 

cumprir a lei do levirato. 

Desse casamento, nasceu um filho 

chamado Obed, que foi o pai de Jessé, 

de quem nasceu Davi. E, Boaz a 

chamou como “mulher de grande valor” 

(Rt 3,11). 

 

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 vivente: instituição da 
teologia da retribuição, da 
observação estrita da lei de pura e 
impura 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). 

 

ESTRUTURA DO LIVRO 

 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.  

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 livro de Rute é uma afirmação 
da força feminina num sistema 
que suprime os direitos das 
mulheres, dos pobres, dos 
estrangeiros.  

 A lei deve prestar serviço ao 
povo, aos pobres, aos 
excluídos. A lei deve estar 
acompanhada pela justiça, pelo 
amor. 

 A história de Rute é uma 
metáfora da luta do povo por 
seus direitos. É um chamado à 
distribuição dos bens da terra 
para todos. 
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