Tabela dos Juízes Maiores
Apostasia
3:5-8
3:12-14
4:1-3
6:1-10
10:6-18
13:1

Servidão
Anos
Mesopotâmios
8
Moabitas
18
Cananeus
20
Midianitas
7
Filisteus,
18
Amonitas
Filisteus
40

Libertador
Anos
Otniel
40
Eude, Sangar
80
Débora e Baraque
40
Gideão
40
Jefté
6
Sansão

20

Não se esqueça do nosso website. Visite o site
da sua igreja na internet no endereço
http://www.capunga.org.br e deixe lá seus
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O livro de Rute é uma das histórias
mais bonitas e interessantes do
Antigo Testamento. Apesar do
nome de Deus (Jeová) aparecer
quinze vezes no texto, o livro não
traz nenhuma narrativa de algum
milagre. Ele não fala de nenhuma
manifestação especial ou
sobrenatural de Deus. Ele não
relata nenhuma aparição de anjos,
arcanjos, querubins, serafins ou
algum outro ser celestial. Com
estas características talvez ele não
figurasse na lista dos “best sellers”
das livrarias evangélicas como os
livros que trazem manifestações
extraordinárias do poder de Deus,
fogo do céu etc.
O que o livro de Rute traz é uma
linda história de amor e empatia
entre Noemi e Rute e de como
Deus age no cotidiano dessas duas
mulheres. Ele narra a forte
influência que Noemi e seu marido
tiveram sobre a vida das duas
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moabitas com quem seus dois filhos
se casaram, e como esta influência
trouxe Rute para a família do
Senhor.
Este livro tem muito a nos ensinar
sobre bom testemunho,
generosidade, compaixão, firmeza
de decisão, confiança em Deus,
conversão, justiça social e
principalmente do amor de Deus
para conosco.
O livro de Rute é uma pérola no
meio da conturbada história de
Israel durante o período dos Juízes.
É a única narrativa daquele período
que traça um cenário sem guerras
embora elas pudessem estar
acontecendo ao norte da terra
prometida, mostrando com isto
que Deus é capaz de nos dar paz
em meio a situações adversas
(Filipenses 4:7). É um paraíso de
integridade em um tempo de tanta
frouxidão moral.

O Livro de Rute
Fundo Histórico

A narrativa do livro de Rute se passa no
período dos Juízes (1:1). O texto explica
que houve fome na terra de Judá. Como
a agricultura era bem rudimentar não
eram incomum períodos de fome; ou
pela falta de chuva ou por pragas como
gafanhotos ou ainda
por invasão de
nações inimigas.
Seja por qual
motivo for a família
de Elimeleque
imigrou para as
terras de uma outra
nação, os moabitas. Rute decide seguir
Noemi, enquanto
Apesar dos
Orfa volta para
moabitas serem
seus pais.
inimigos históricos
de Israel o texto deixa entender que a
família de Elimeleque foi bem recebida
em suas terras.

Estrutura do Livro

Podemos dividir o livro em quatro
grandes partes: as adversidades de
Noemi (1:1-22); o romance de Rute e
Boaz (2:1-3:18); o casamento de Rute e
Boaz (4:1-13) e o contentamento de
Noemi (4:14-17). O livro também tem
um apêndice que dá o valor histórico da
obra. Ele narra a ascendência genealógica
do rei Davi e registra que Rute foi sua
bisavó.

Personagens

A beleza e a relevância dos personagens e o
significado de seus nomes são tão ricas que alguns
críticos entendem o livro com uma obra de ficção.
A narrativa bíblica não deixa espaço para esta
interpretação romântica. Mateus confirma Rute, e
por conseqüência a crença na veracidade de sua
história, quando enumera a genealogia de Jesus
(Mateus 1:5).
Elimeleque significa “Meu Deus é rei”, foi o pai da
família que imigrou para Moabe. Noemi significa
“meu prazer”, a esposa fiel. Seus dois filhos
retratam que as coisas não estavam bem para
aquela família. Malon significa “doente” e Quiliom
significa “melancolia”. Orfa significa “gazela” e Rute
“amizade”. Quando voltou para Belém Noemi
preferiu ser chamada de Mara (amargura) em
função de seu sofrimento e dos planos frustrados.
Por fim o último personagem da história é Boaz,
que tem o sentido de rapidez, ligeireza. É um
exercício interessante reler o livro substituindo o
nome dos personagens pelos seus significados.

Mensagem Principal

Os últimos versos do capítulo quatro relatam a
intenção do livro: estabelecer a genealogia do
grande rei Davi.
Mas o livro traz muitas mensagens para nós hoje.
Gostaria de ressaltar algumas nos próximos
parágrafos.
O livro fala da história de um grupo, Elimeleque e
sua família, que imigrou e não obteve muito
sucesso. Elimeleque deixou a terra que Deus tinha

dado aos seus pais quando houve dificuldade,
encontrando a morte prematura em terra
estrangeira(1:1-3).
O livro também fala de um segundo grupo que
também imigrou, porém obteve maior êxito.
Noemi decidiu voltar para sua terra quando
soube que Deus tornava a abençoar Belém e
Rute, decidindo acompanhar sua sogra e
recebendo Jeová como seu Deus pessoal,
encontrou graça e o sustento de Deus (4:14-17).
Rute é elogiada e enobrecida por todo o livro,
porém em nenhum momento é descrita
fisicamente. Boaz se apaixona por Rute não pela
sua beleza, mas por sua integridade, fidelidade e
bondade (3:9-10).
Rute não se entregou as dificuldades de um
imigrante procurando emprego em terra
estrangeira. Começou com subemprego para
sustentar sua família, ela e sua sogra. Seu
trabalho era previsto na lei
(Levítico 19:9-10).
Rute obteve uma família através
dos meios normais, sem falcatruas
ou trapaças.
O livro registra a idéia de que
Deus age de forma silenciosa no
nosso cotidiano, duro e
Os homens colhem e as
penoso algumas vezes. Sua
mulheres recolhem e
ações não são necessariamente juntam.
envolvidas em manifestações
sobrenaturais e podem até
mesmo requerer momentos de apertos e

necessidades.

Lições para a Vida




Eu posso fazer
estiver nas
_
.

Deus se agrada na minha
_________________ de caráter.


significam que Deus
está


_ quando

_

Nunca é tarde para
Deus.

_ não
.
_ para

