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Apresentação

CEBI, “uma história de esperança”

A série Ensaios vem à luz com mais um volume. Desta vez, 
um exercício de estudo sobre o livro de Rute.

De novo, o autor é um membro do Curso Extensivo de For-
mação de Biblistas. Muita gente já sabe o que é esse curso. No 
espaço do CEBI, pessoas se reúnem em grupo movidas pelo desejo 
de se capacitarem mais no conhecimento da Bíblia, particularmente 
dos instrumentos de análise exegética, para poderem se dedicar 
com competência à tarefa de assessoria a grupos, comunidades 
e agentes/obreiros pastorais. Trabalho demorado e custoso, pois 
dedicação aos estudos exige concentração, investimento de tempo 
e de algum dinheiro, disciplina, esforço de conviver em grupo, em 
processo constante de crítica e autocrítica... não é nada fácil, pois 
isso não se dá na tranqüilidade de uma academia convencional, 
mas em meio à correria do dia-a-dia.

A peculiaridade do curso é que as pessoas decidem estudar 
sem deixar seus afazeres profissionais, os engajamentos políti-
co-sociais e as tarefas pastorais. Além de tudo isso, devem achar 
tempo para estudar com seriedade e com rigor sistemático. Durante 
cinco (até hoje quase nenhum grupo conseguiu concluir os estu-
dos nesse período!) ou mais anos, o estudo fica fazendo parte das 
prioridades, além de outras. Muitas vezes não é fácil, nem para as 
pessoas que participam do processo, se convencerem de que estão 
na “escola”. Como seria fácil assimilar a idéia de estar freqüentan-
do uma “faculdade” onde não há aulas, não há professor, não se 
fazem exames, nem se dão notas de aprovação? Só há assessoria 
a um processo que supõe três momentos articulados entre si: tem-
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po de estudo pessoal, de estudo em grupo, de encontro do grupo 
com a assessoria. Cada pessoa no grupo faz o próprio caminho de 
descoberta e de amadurecimento intelectual. O estudo, porém, é 
“dirigido”, não se trata de autodidatismo.

A assessoria tem a excitante tarefa de partilhar a própria 
experiência em exegese bíblica. Antes de tudo, através da escuta e 
do estímulo à análise, à reflexão e à elaboração pessoal e coletiva, 
e com atenção a cada pessoa e a sua produção. É fundamental não 
adiantar respostas, mas, antes, formular perguntas, levantar suspei-
tas, estimular o espírito de pesquisa. Como também ajudar a tornar 
a crítica e a autocrítica dimensões do quotidiano. Convencer, pelo 
jeito de ser e de fazer, de que estudo não é simplesmente exercício 
de ler muitos livros ou artigos complicados, ou divagar por raciocí-
nios teóricos. Educação não eqüivale a erudição, nem científico a 
complicado. O povo também faz ciência, quando consegue romper 
os véus da “ideologia” e, ao observar com exatidão os processos da 
vida, chega a dizer palavras corretas sobre a realidade. “Estudar” 
tem, no próprio termo, a conotação de esforçar-se, empreender, 
buscar. Esforçar-se por compreender a vida. Estudar é refletir 
sobre o que se vive. Os livros nos ajudam enquanto comunicam 
experiências de outrem que vêm iluminar, ampliar e aprofundar 
as nossas próprias.

Assim, trata-se de exercitar o que se chamaria de “práxis” 
teórica, ou seja, o momento da práxis em que se privilegia a teoria 
como movimento momentâneo de relativa distância do concreto 
para contemplá-lo. “Teoria” quer dizer visão, contemplação. Mas 
sempre práxis, isto é, articulação entre prática e teoria, como fa-
lava Carlos Marx, e corresponde ao conceito bíblico de “dabar”. 
E, naturalmente, práxis coletiva, pois o conhecimento é processo 
de elaboração coletiva.

Como estudar a Bíblia, senão como palavra a partir e em fun-
ção do agir no mundo? Como estudar a Bíblia, senão coletivamente, 
em comunidade? Não é a Bíblia um “livro feito em mutirão”? 
Mutirão de tantas pessoas, tantos grupos, até antagônicos, tantas 
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gerações, carregada da herança de tantos povos... E o conhecimento 
humano não é processo de elaboração coletiva? Como imaginar 
que o “indivíduo” pudesse ser sujeito do pensar? Há uma Teoria 
do Conhecimento que norteia nosso caminho. E como ter como 
ideal uma sociedade democrática e socialista se não radicalizamos 
esse ideal como dimensão constitutiva de nosso próprio processo 
de sentir e pensar? Também ao estudar temos de ser coerentes com 
nossas opções políticas. Como querer uma Igreja comunitária e 
ecumênica, se nosso jeito de pensar, de formular a fé, continua a 
se parecer mais com uma ilha, ou uma torre de marfim, que com 
alegre sala de banquete? A maneira de estudar também tem de ser 
vivência prática de nossa eclesiologia. Como ter coragem de pro-
clamar a fé nas relações trinitárias de Deus, se também nos estudos 
não vencemos a tentação da solidão pela experiência profunda de 
que a vida é essencialmente relação? Estudar também é prática 
teologal, é produzir o “verbo”, deixando-se inspirar pelo Espírito.

Pois bem. Nosso jeito de estudar no chamado Curso Exten-
sivo é assim, do jeito do CEBI. Prática de construir teorias coleti-
vamente e de exercitar o que pensamos e cremos.

Josélio é membro de um desses grupos, uma companhia de 
quatro, com o significativo nome de “Pé na Caminhada”. Quatro 
pessoas totalmente diferentes entre si, mas que têm dado certo e 
que têm sido umas para as outras aquela instância carinhosa de co-
brança recíproca que só o amor sabe fazer com a devida delicadeza 
e eficácia. As quatro se encontraram em torno do amor à Palavra de 
Deus e da paixão pelo povo. Não o “povo” como entidade abstrata 
ou genérica, mas o povo dos pobres, a multidão de pessoas exclu-
ídas, o Servo, conhecido pelo contacto direto e imediato nas ruas 
e na roça desse sofrido Nordeste. Haveria “pedagogo” mais capaz 
de nos conduzir para dentro da Bíblia e aí nos fazer reencontrar 
rostos tão familiares, tão parecidos com os de homens, mulheres, 
jovens e crianças com quem convivemos tão de perto?

É, Josélio é um desses que se têm deixado seduzir pelo 
encanto secreto que brilha nesses rostos desfigurados. Que misté-
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rio! “A vós é dado o mistério do Reino, aos de fora, porém, tudo 
permanece em enigma”. Apesar de jovem, já tem histórias pra 
contar, “histórias de esperança”. Sua iniciação na Igreja se deu na 
famosa (e saudosa?) Pastoral de Juventude do Meio Popular. Aí 
é que começou a sentir-se desafiado pela missão de Jesus. Como 
ser instrumento de salvação no meio da juventude, da gente de sua 
idade, e num país de portas fechadas para seus filhos e filhas? Ser 
jovem no meio popular é ter dificuldades em dobro para enfrentar. 
Teve a felicidade de ser guiado a descobrir-se jovem cristão num 
tempo em que até a institucionalidade da Igreja vivia iluminada 
por grandes sonhos – aquele tempo que a gente gosta de chamar 
de “tempo de Dom Helder”, porque o Dom, para além de uma 
pessoa, é símbolo de uma época vivida por uma multidão de pes-
soas como nós...

Interessante. O outro lado de sua iniciação foi o Movimento 
da Renovação Carismática. Quem sabe, a maneira como se mani-
festou num dado momento sua sede de profundidade espiritual, sua 
busca mística. Chegou até a viver um tempo no mosteiro, ainda bem 
jovem, lá na serra de Gravatá. Sua iniciação se fez assim, como ele 
mesmo lembra, em “ambientes que parecem tão antagônicos, mas 
que me ensinaram a relativizar opiniões, verdades e inverdades. 
Creio que partiu daí meu compromisso com o ecumenismo”.

Já faz 12 anos que caminha pelas estradas do CEBI, “cami-
nhada de aprendizado e de partilha”. Tem predileção especial pelas 
escolas bíblicas, ele mesmo o diz: “As escolas bíblicas me marcam 
profundamente, pois me fazem não perder de vista um dos motivos 
de estudar a Bíblia. Percebo como um grande desafio podermos 
transmitir ao povo as descobertas e avanços no estudo da Bíblia, 
sem contudo ferir o conhecimento popular. Muito pelo contrário, é 
nesse conhecimento popular que aprendemos também muito sobre 
a Bíblia”. A propósito, Dom Helder, que prezava tanto a Ciência 
como “Dom do Criador e Pai” e vivia seu ministério como ato 
político de construção da convivência humana, não se cansava de 
insistir: “Pelo amor de Deus, não entrem pisando de botas sobre 
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a fé do meu povo!”
Josélio resume bem a assimilação que ele mesmo faz do 

espírito do CEBI quando, em conversa, diz o seguinte: “O mais 
importante não é o estudo em si, mas a vida. Aprender que a vida 
é mais importante que o saber e o saber só é importante para po-
dermos viver bem”. Eu costumo dizer isso assim: lemos a Bíblia, 
não para aprender a Bíblia, mas para aprender da Bíblia o jeito de 
ser de Deus.

Profissionalmente, já trabalhou na SUDENE, e hoje continua 
funcionário público, concursado, se não me engano, do Poder Ju-
diciário. Ao lado do trabalho profissional e dos estudos, ainda acha 
tempo para ir-se dedicando sempre mais ao CEBI. No momento 
faz parte da coordenação do CEBI-PE, integra a equipe nordestina 
de assessoria ao Curso de Bíblia por Correspondência e, a partir 
de 2001, começou a partilhar sua experiência no Curso Extensivo 
através da assessoria a um novo grupo de estudo.

Nesta “história de esperança”, ele nos brinda com um 
exercício de estudo de texto bíblico. É desse jeito que se estuda 
no Extensivo. Lendo este livro, podemos acompanhar as várias 
etapas metodológicas que se percorrem. E aprender. O CEBI é 
“universidade popular” também por isto, não se nos transmitem 
apenas conteúdos, o jeito de dizer nos faz “aprender a aprender”. E 
é gostoso fazer esse exercício sobre o livro de Rute, essa pequena e 
preciosa jóia da literatura bíblica, onde se combinam visão de Deus 
(Teologia), universalismo antropológico, crítica social e cultural, 
e a profunda delicadeza de relações interpessoais. 

Quem tiver a chance de ter este livro nas mãos tente adivinhar 
a emoção de quem há anos tem acompanhado essa maravilhosa 
experiência no CEBI, como assessor e coordenador. Que alegria 
poder tocar com as mãos a obra que vai sendo modelada em cada 
uma das pessoas! Alegria e entusiasmo de participar e até – por 
pura graça – contribuir nessa “oficina de modelagem”, onde todos, 
todas somos oleiros e barro ao mesmo tempo. E, como que de 
repente, o Espírito revela as belezas da obra. É a sensação bonita 
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do pai ou do irmão ao contemplar o crescimento do filho, sem se 
esquecer de que o que foi feito de fora foi bem pouco, ou quase 
nada, só trabalho maiêutico de parteiro, de facilitar o irromper da 
vida. Sim, “educar” não é produzir, nem muito menos transferir, é 
apenas, simplesmente, ajudar a deixar “vir de dentro”, “conduzir 
de dentro”, o que já está depositado como futuro da semente da 
vida, diferente em cada pessoa. Que encanto!

É com esse encantamento, cheio de entusiasmo, alegria e 
emoção, que deixo escapar das mãos este livro e passo-o às de 
vocês, como alguém que já não sabe mais onde se acham os limites 
entre quem o escreveu e quem o apresenta. Porque no processo 
pedagógico é assim, nossas vidas se entrelaçam para sempre. E isto 
é firme (“Amém”), pois nosso “Princípio” é eterno. “Para sempre” 
quer dizer eternamente, em Deus, oceano sem princípio nem fim, 
a transbordar para além de todas as margens...

Dom Sebastião Armando Gameleira Soares
Bispo da Diocese Anglicana de Pelotas
Assessor do CEBI e Coordenador do Curso Extensivo 
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1. Aspectos gerais

1.1. Introdução ao livro de Rute
Aparentemente, o livro de Rute assemelha-se a uma daquelas 

histórias do tempo dos juízes. O próprio livro começa assim: “No 
tempo em que os juízes governavam...” O livro conta a história de 
Rute, uma moabita. A história inicia-se no reino de Moab (país vizi-
nho de Judá, localizado ao leste do Mar Morto), para onde Elimelec 
(meu Deus é rei) e Noemi (minha doçura) tinham imigrado devido 
à seca em Judá. Logo Elimelec morre, deixando Noemi viúva com 
seus dois filhos: Maalon (enfermidade) e Quelion (desfalecimento). 
Estes tomam como esposas mulheres moabitas: Rute (a amiga) e 
Orfa (a que volta as costas). Depois de alguns anos, os filhos de 
Noemi morrem sem deixar filhos, ficando Noemi sozinha com as 
duas noras. Noemi resolve voltar para Judá e Rute a acompanha. 
Esta é a narração no início do livro de Rute.

Este livro, que recebe o nome de um dos três protagonistas 
da história, ocupa na tradição judaica a terceira parte do cânon 
hebraico, ou seja, a secção dos hagiógrafos, sendo o primeiro 
dos cinco rolos (megilloth) formando a seguinte seqüência: Rute, 
Cântico dos Cânticos, Coelet (Eclesiastes), Lamentações e Ester. 
Esta posição no cânon sugere uma data tardia para a sua aceitação 
e provavelmente para a sua redação final. Na liturgia judaica é lido 
na Festa das Semanas, ou seja, na festa da colheita do trigo (Pen-
tecostes). A tradução dos LXX e a Vulgata colocam Rute depois 
dos Juízes. A intenção do autor é narrar uma história na época dos 
juízes, e assim Rute se apresenta como um apêndice deste livro, mas 
sem mostrar a violência e as guerras de Josué, Juízes e 1 Samuel.

As qualidades literárias dessa narrativa são muito admiradas. 
Rute é uma história linear, suave e edificante, que narra os fatos 
do cotidiano de seus personagens. Crê-se que o livro seja uma 
composição fictícia que teve sua origem nas sagas populares no 
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período dos reis, semelhante à narrativa que enquadra o livro de 
Jó. O próprio caráter simbólico dos nomes dos personagens e o 
seu contexto histórico na época dos juízes indicam esta natureza 
fictícia; sem negar, contudo que o livro apresente indícios de fatos 
históricos que remontam àquela época. A etimologia dos nomes 
de Booz e Elimelec também se enquadra naquela época. Cogita-se 
também uma forma poética. O livro de Rute, como o conhecemos, 
é uma prosa narrativa no estilo de novela. Esta forma literária foi 
moldada por um autor desconhecido, provavelmente no século V 
ou IV a.C.

Há uma diversidade enorme de opiniões quanto à temática 
e interpretação do livro. Cada autor procura enfatizar um aspecto 
diferente. A verdade é que Rute traz uma diversidade de temas que 
podem ser abordados separadamente, tais como:

– o universalismo proposto pela aceitação de uma estrangeira 
entre o povo de Israel, semelhante ao que é proposto no livro de 
Jonas;

– a doutrina da providência e da retribuição divina para com 
os que não se abalam frente às provações, semelhante à lenda de Jó;

– um louvor à fidelidade da mulher vista no estereótipo de 
Rute e Noemi;

– uma exortação ao cumprimento das leis do levirato e do 
resgate revisto pela ótica dos empobrecidos e pelas novas neces-
sidades surgidas com as mudanças sociais.

Há alguns temas mais polêmicos, como a relação da novela 
com a pessoa de Davi e até mesmo a suposição de que o livro 
tivesse uma relação com o culto da fertilidade de Belém, cidade 
que tira o seu nome do deus sumeriano “Lahmu”.

Recentemente os exegetas modernos tendem a ver Rute 
como uma crítica contra as práticas rigorosas de Esdras e Neemias, 
que eram contra os casamentos mistos, e que toma também uma 
posição universalista.

No geral, o autor tenta orientar os israelitas que voltam do 
exílio quase sempre sem raízes e desnorteados com as mudanças 
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acontecidas depois de vários anos de dominação pelos impérios 
estrangeiros.

A afirmação contida logo no início do livro de Rute levanta 
algumas perguntas: 1) A história realmente acontece no período 
dos juízes? 2) Qual o valor histórico do livro de Rute? 3) Em que 
época o livro foi escrito?

Para responder a primeira pergunta vale lembrar que o pe-
ríodo dos juízes sempre foi visto como uma época em que o povo 
mais se aproximou do ideal comunitário proposto pela lei de Moi-
sés. Nada mais normal que muita literatura tivesse surgido tendo 
como pano de fundo essa época. Rute é uma novela escrita tendo 
como base alguns costumes antigos, como a lei do resgate, na qual 
o resgatador (go’el, o parente mais próximo) deve evitar a venda 
do patrimônio a outras pessoas que não sejam da família, e a lei 
do levirato, na qual se determina que a viúva seja desposada pelo 
irmão ou parente mais próximo para suscitar-lhe uma posteridade 
(Lv 25,25; Dt 25,5-10). Também se baseia na memória popular 
no que diz respeito a uma mulher estrangeira ser antepassado de 
Davi e em vários casos de casamentos com estrangeiras narrados 
na própria Bíblia (Gn 41,45; Ex 2,21; 1Rs 11). Quanto ao valor 
histórico da narrativa, o livro de Rute revela mais informações do 
período de sua última redação (séc. V), do que propriamente do pe-
ríodo dos juízes. Alguns autores propõem três estágios redacionais 
para o livro de Rute: 1) Um relato poético, do tempo dos juízes e 
provavelmente transmitido oralmente. 2) Uma redação em prosa, 
no gênero de saga popular, no período dos reis, entre os séculos IX 
e VIII. 3) A redação final, em prosa narrativa, no estilo de novela, 
no período pós-exílico, provavelmente entre Esdras e Neemias, no 
século V, por volta do ano 450 a.C.

É exatamente auxiliados pelo livro de Esdras e Neemias que 
podemos entender o pensamento do autor ao escrever a redação 
final do livro de Rute. Para conhecermos melhor a mensagem de 
Rute, é necessário conhecermos a história pós-exílica.
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Depois do cativeiro da Babilônia, imposto pelo rei Na-
bucodonosor, Ciro, rei da Pérsia, derrota o rei da Babilônia e 
assina o chamado “Edito de Ciro”, que permitiu ao povo voltar 
para Jerusalém (Esd 1,1-5). Esta cidade tinha sido destruída por 
Nabucodonosor, e os que agora voltam tentam organizar-se em 
torno de suas leis, de seus costumes e de sua cidade Jerusalém. 
As antigas tradições tinham sido esquecidas e era preciso realizar 
reformas para que o povo se reorganizasse e, assim, não perdesse 
sua identidade. Este período coincide com o domínio persa, que 
vai de 538, data da volta do cativeiro, até 333, início do Império de 
Alexandre, quando começa a época helenística 333-63 a.C. Neste 
período surgem grandes figuras bíblicas, como Zorobabel, Josias, 
Esdras, Neemias e os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias.

Para o livro de Rute, é necessário compreendermos como 
estava a situação no período de Esdras e Neemias, entre 536 e 400, 
data provável da última redação do livro de Rute.

Naquela época houve vários projetos para reorganizar o povo, 
cada um com suas características:

1) O projeto em torno do altar e do templo (Esd 3,1-13). 
Este projeto foi liderado por Zorobabel, filho de Salatiel, que era 
descendente do rei de Judá (1Cr 3,17-19), e por Josué, filho do 
sacerdote Josedec (Esd 3,15; 1Cr 3,17-19; 5,40-41). Os dois foram 
apoiados pelos profetas Ageu e Zacarias (Esd 5,1; Ag 1,12-15 e Zc 
4,6-10). Eles tentaram reconstruir o altar e o templo por volta do 
ano 520 a.C. A palavra foi dirigida ao profeta Ageu: “É para vós 
tempo de habitar em casas revestidas, enquanto esta casa está em 
ruínas?” (Ag 1,3-4). Elas acreditavam que, reconstruindo o templo, 
Iahweh abençoaria  o povo e lhes daria fortuna (Ag 2,15-19). Além 
disso, foi mais um motivo para movimentar o povo. Os operários, 
levitas e sacerdotes se empenharam na reconstrução do templo. Os 
samaritanos, porém, se opuseram ao projeto de Josué e Zorobabel, 
tentando desencorajar o povo de Judá (Esd 4-5).

2) O projeto em torno da lei de Iahweh (Esd 9,1-10; Ne 8,1-
18). Este projeto foi empreendido por Esdras, filho de Saraias. 
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Esdras era um escriba versado na lei de Moisés (Esd 7,6). Ele foi 
mandado em nome do rei Artaxerxes, da Pérsia, para restaurar o 
culto em Jerusalém perto de 458 a.C. (Esd 7,11-26). Esdras era 
contra os casamentos de judeus com mulheres estrangeiras (Esd 
9,1-2; 10,2.10; Ne 13,23-27). Queria proibir os casamentos com 
estrangeiras e expulsá-las com os seus filhos (Esd 10,3-11). Queria 
também reunir o povo em torno da lei. Para isso ele contava com 
a ajuda dos levitas, que, junto com todo o povo, se reuniam para 
estudar as palavras da lei (Ne 8,13).

3) O projeto social de Neemias (Ne 5,1-19). Neemias era 
filho de Hacalias. Homem de coração bom e sempre preocupado em 
saber a situação dos que tinham voltado para Jerusalém (Ne 1,2-3). 
Era funcionário encarregado do vinho no palácio de Artaxerxes e 
foi nomeado governador do país de Judá em 445 a.C. (Ne 5,14). 
Portanto, Neemias e Esdras são contemporâneos. Neemias viu o 
sofrimento do povo que tinha que penhorar seus filhos e filhas para 
receber trigo. Outros penhoravam os campos, vinhas e casas para 
sobreviver durante a penúria. Outros tomavam dinheiro empresta-
do, penhorando campos e vinhas, para pagar o tributo ao rei. Além 
do mais, a escravidão crescia no meio do povo de Judá (Ne 5,1-5). 
Neemias convocou todos os nobres e os magistrados, aqueles que 
exploravam o povo, e exigiu deles que devolvessem imediatamente 
aos pobres os campos, vinhas, oliveiras e casas e perdoassem-lhes 
as dívidas. Pediu o mesmo dos sacerdotes (Ne 5,6-16), e ele mesmo 
deu o exemplo (Ne 5,10-16). Outra preocupação de Neemias era a 
reconstrução das muralhas de Jerusalém para reforçar a segurança 
contra os inimigos de Judá (Ne 2,11-3,38; 5,16).

1.2. Problemas de tradução
A Bíblia utilizada para esta pesquisa foi a “Bíblia de Je-

rusalém” (Ed. Paulinas), de onde tiramos todas as citações. Ao 
contarmos o número de palavras que mais se repetiam no texto, 
consideramos o radical dessas palavras e incluímos também os pre-
nomes que equivaliam aos substantivos, como também as elipses e 
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palavras sinônimas, pois não é comum na língua portuguesa repetir 
tantas vezes a mesma palavra em tão poucas frases.

1.3. Os diversos quadros do livro de Rute
– delimitação externa do texto

Sendo Rute uma novela, com uma narrativa linear, torna-se 
impossível estudar algum capítulo dissociado dos outros. Talvez o 
quarto capítulo seja o que melhor resume Rute. Pois todos os outros 
são uma preparação para os acontecimentos deste último capítulo.

Vejamos, então, os diversos quadros do livro de Rute:

1.3.1. Primeiro quadro
Rute e Noemi voltam para Belém em busca de pão (1,6-22). 

Já sabemos como a família de Noemi foi parar nas terras de Moab. 
Noemi, viúva, com suas duas noras, também viúvas, resolve voltar, 
pois escuta falar que Iahweh visitara seu povo dando-lhe pão. A 
palavra-chave deste capítulo é “voltar” e aparece pelo menos 11 
vezes. Para Noemi significa voltar para sua terra em Belém, para 
o seu povo. Para Rute e Orfa, voltar para seu povo e para seu deus 
Camos (1,15). Interessante o diálogo que segue entre Noemi, Rute 
e Orfa. Orfa (a que volta as costas) resolve voltar para seu povo e 
procurar um novo casamento. Mas Rute (a amiga), em uma bonita 
profissão de fé, resolve ficar com Noemi, voltar com ela para sua 
terra, aceitar o seu povo, o seu Deus, e acompanhar Noemi aonde 
ela for (1,16-17).

Rute e Noemi chegam a Belém no início da colheita. Noemi 
(minha doçura) agora se chama Mara (a amarga), pois ela mesma 
diz: “Shaddai me encheu de amargura. Parti com as mãos cheias, 
e Iahweh me reconduz de mãos vazias” (1,21). Rute e Noemi re-
presentam a escória da população. Eram ao mesmo tempo viúvas, 
mulheres e pobres e não tinham descendentes. Eram os mais pobres 
dos pobres.
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1.3.2. Segundo quadro
Rute vai respigar nos campos de Booz (2,1-23). Este capítulo 

começa com o narrador apresentando a pessoa de Booz. Booz (pela 
força) é um parente de Noemi por parte do marido. Logo em se-
guida, Rute inicia um diálogo com Noemi. Ela pede a Noemi para 
respigar no campo de quem a acolher. “Respigar” é a palavra-chave 
deste capítulo. Ela aparece nove vezes. Respigar, ou catar as sobras 
que ficavam no campo, era um direito dos mais pobres, dos estran-
geiros, dos órfãos e das viúvas (Lv 19,9-10; 23,22; Dt 24,19-22). 
Rute estava exercendo o seu direito de viúva, pobre e estrangeira. 
Mas a atitude que Rute toma ainda é exercida com submissão, como 
quem pede um favor (2,2; 2,7). Isto demonstra que nessa época 
esse direito não estava sendo respeitado na sua integridade. Rute 
vai respigar justamente no campo de Booz. Quando Booz chega 
ao campo, pergunta quem é aquela jovem que está respigando, e os 
segadores dizem que é uma moabita, que voltou com Noemi dos 
campos de Moab e que pediu para respigar. Booz encanta-se com 
a atitude de Rute e até pede que ela não vá respigar em outro lugar. 
Recomenda aos servos que não a molestem e ainda lhe oferece da 
água de sua fonte. Com isto Booz resgata dignamente o direito 
dos pobres, órfãos, viúvas e estrangeiros. Muito mais ainda, fica 
comovido com a atitude que Rute tomou para com sua sogra. E 
como ela deixou pai e mãe para morar no meio de um povo que 
não conhecia. Pede uma bênção de Deus para ela (2,12); oferece-
lhe pão, polenta e bebida na hora da refeição e ainda permite que 
ela respigue entre os feixes (2,14-17).

O diálogo de Rute com Booz é reconfortante e enche Rute e 
Noemi de alegria e esperança. Surge mais uma esperança, Noemi 
lembra que Booz é uma das pessoas que têm o direito de resgate 
sobre elas (2,20b).

Surge também um problema: o que fazer quando acabar a 
colheita?
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1.3.3. Terceiro quadro
Rute passa a noite na eira de Booz (3,1-18). A preocupação 

neste terceiro quadro não é mais catar o restolho. Na luta pela so-
brevivência e na adaptação a um novo lugar e a um novo tempo, 
as necessidades vão mudando. Noemi diz para Rute: “Minha filha, 
não devo eu buscar-te repouso, para que sejas feliz? Ora, esse 
Booz, com cujas servas estavas, não é nosso parente? Esta noite 
ele vai joeirar a cevada na eira. Lava-te, pois, e perfuma-te, põe 
teu manto e desce à eira, mas não te deixes reconhecer por ele, até 
que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir 
observa o lugar em que está deitado; então entra, descobre seus 
pés e deita-te, e ele te dirá o que deves fazer” (1,4). E Rute disse-
lhe: “Farei tudo o que disseste” (3,5). Percebemos aqui que Rute 
e Noemi não estão apenas em busca do que comer. A necessidade 
agora é outra. Rute é jovem e não tem descendentes. Sua família 
resume-se agora a Noemi e corre o risco de se extinguir. Noemi 
encontra a solução na tradição. A palavra-chave deste capítulo é 
“resgate”. Ela aparece sete vezes apenas neste terceiro capítulo. 
Booz é parente de Noemi. Ele tem o direito e o dever do resgate.

A lei do resgate consistia em que quando alguém, por estar 
endividado ou por ser pobre, precisava penhorar suas terras para 
conseguir alimentos, então seu parente mais próximo tinha o 
dever de resgatar essa terra, não para si próprio, mas para o seu 
dono. Acontecia também quando alguém, por motivo de pobreza, 
precisava se vender ou entregar seus filhos e filhas à escravidão 
(Ne 5,1-5). O resgatador (Go’el) tinha o dever de impedir que isto 
acontecesse e comprar de volta sua liberdade (Lv 25,47-49). A lei 
do resgate defendia o patrimônio da família, impedia a escravidão 
e evitava os latifúndios. Isso fortalecia os laços familiares e a res-
ponsabilidade dos membros da família. Criava o que chamamos 
de comunidade.

A lei do levirato era outra lei que defendia os interesses da 
família. Esta lei consistia em que se uma mulher fosse viúva, o 
irmão mais próximo do falecido deveria suscitar-lhe uma descen-
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dência. O filho que nascesse seria não dele mesmo, mas do falecido 
(Dt 25,5-10). A observância desta lei se restringia apenas ao irmão 
filho do mesmo pai. Não se trata da grande família, do clã, mas 
da pequena família. O objetivo da lei do levirato era impedir que 
uma família se acabasse, que o seu nome desaparecesse e que o 
seu patrimônio ficasse para outras pessoas.

Mas como enquadrar a família de Noemi nestas duas leis? 
A família de Noemi estava prestes a se extinguir. O caso da lei do 
levirato não poderia ser aplicado, pois Rute não tinha cunhado, e 
mesmo a lei do resgate não se aplicava no caso, pois esta não obri-
gava o parente mais próximo a gerar um herdeiro para o falecido.

O terceiro capítulo parece fazer uma confusão das leis. Será 
mesmo isto? Será que o autor deste livro não conhecia a lei? Ou 
será que ele achava que as leis não estavam mais defendendo os 
direitos dos pobres?

As leis precisavam ser adaptadas às novas realidades do povo. 
Elas não estavam servindo aos pobres. Percebe-se aqui uma crítica 
sutil ao projeto de Esdras de restabelecer a lei. Não basta aplicar leis 
antigas em situações novas (Lc 5,36-39).

Porém, o livro de Rute não tem a pretensão de criar uma 
nova lei, e sim de mostrar um caminho prático. Rute mostra como 
duas mulheres, viúvas e pobres, encontram soluções práticas para 
a vida. Sendo assim, o livro parece fazer uma junção das duas tra-
dições existentes na lei para resolver o problema dos mais pobres.

Rute fez tudo como Noemi havia mandado. Quando Booz 
percebe que há uma mulher deitada ao seu lado, pergunta: “Quem 
és tu?” e Rute responde: “Eu sou Rute, tua serva. Estende teu 
manto sobre a tua serva, pois tens o direito de resgate” (3,9). 
Vejamos que a atitude de Rute não é mais a de pedir um favor. No 
segundo  capítulo, Rute pedia permissão para exercer um direito 
que era dela. Aqui a consciência de Rute cresce e ela já exige que 
seja cumprida a lei. O verbo está no imperativo (estende), é uma 
ordem e não um pedido. Mais interessante ainda é a reação de Booz. 
Ele acata a ordem de Rute e ainda diz: “Bendita sejas por Deus, 
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minha filha; este teu novo ato de piedade excede o primeiro, pois 
não procuraste jovens, pobres ou ricos. E agora, minha filha, não 
tenhas medo. Far-te-ei tudo quanto disseres, pois toda a população 
desta cidade sabe que és minha mulher virtuosa” (3,10-11). Rute 
conquista o coração de Booz. Desde o segundo capítulo que a ati-
tude de Rute de deixar sua família e seguir Noemi tinha atraído a 
atenção de Booz. Agora a impressão de Booz é ainda mais pessoal. 
Rute não quis procurar homens jovens, sejam eles ricos ou pobres. 
Rute procura Booz para resgatar um nome para seu marido. Mas 
Booz não era o parente mais próximo, havia um outro parente mais 
próximo que ele. A atitude de Booz para com Rute faz nascer um 
compromisso entre eles. Rute já não vai mais ficar desamparada. 
Se o outro parente não a resgatar, Booz o fará. Noemi acrescenta: 
“Fica tranqüila, minha filha, até sabermos como terminará tudo 
isso; com certeza este homem não descansará enquanto não re-
solver hoje mesmo esta questão” (3,18).

O compromisso de Booz já dá tranqüilidade a Rute e a 
Noemi. Noemi, no primeiro quadro, tinha voltado dos campos de 
Moab de mãos vazias, ela que havia partido de mãos cheias (1,21). 
A atitude de Booz de fazer com que Rute não volte de mãos vazias 
para junto de sua sogra já demonstra que elas não estão mais so-
zinhas. Elas já conseguiram um aliado na luta pelos seus direitos.

Todo o livro de Rute é literariamente muito bem elaborado. 
Seria impossível analisarmos um capítulo separado dos outros. 
Cada capítulo está ligado ao anterior e ao posterior. O terceiro 
capítulo prepara, portanto, os acontecimentos que virão no quarto 
capítulo e gera uma expectativa: o que irá acontecer no próximo 
passo? O quarto capítulo será analisado mais detalhadamente no 
seu aspecto literário, histórico e teológico.
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2. Aprofundando o capítulo 4 de Rute
(quarto quadro)

2.1. Observações vocabulares
Esta quarta cena inicia-se na porta da cidade. A cidade já 

era o centro das decisões e dos tribunais, e a porta da cidade, ou 
melhor, a praça que ficava em frente ao portão, era o lugar onde o 
povo tomava as decisões que diziam respeito à sua comunidade. 
É por isto que Booz vai à porta da cidade. Ele quer tornar pública 
sua decisão de casar-se com Rute e, ao mesmo tempo, respeitar o 
direito do outro resgatador.

Neste capítulo, duas palavrinhas aparecem com mais fre-
qüência. A primeira já é conhecida desde o capítulo 3. É a palavra 
“resgate”, que aparece aqui 11 vezes e cujo sentido já explicamos. 
A outra palavra é “nome”, que aparece seis vezes. Nestas duas 
palavras encontramos o miolo da história de Rute.

O nome está ligado à lei do levirato, que já comentamos 
antes. A família de Noemi estava prestes a acabar, e Booz aparece 
para perpetuar um nome para Maalon e Elimelec. “O primogênito 
que ela der à luz tomará o nome do irmão morto, para que o nome 
deste não se apague em Israel” (Dt 25,6).

Quanto aos verbos, quase todos expressam uma ação ou 
movimento no passado ou presente: subir, sentar, passar, dizer, ven-
der, exercer, adquirir, resgatar, etc. Os mais usados são dizer (seis 
vezes) e exercer (cinco vezes). O verbo “dizer” está sempre ligado 
ao fato de tornar pública a atitude de Booz e o verbo “exercer” 
está ligado diretamente ao dever do resgate. O único verbo usado 
no tempo futuro é “será”, e é usado pelas mulheres, referindo-se 
ao menino que nasceu: Obed (o servo). “Ele será para ti (Noemi) 
um consolador e um apoio na tua velhice” (15a).

Outra palavra interessante é “fulano” (4,1). É interessante 
notar que todos os personagens individuais de Rute têm um nome 
e um significado dentro do contexto da narrativa. Aquele parente 
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mais próximo que tinha o direito do resgate é apenas denominado 
de fulano. Isto leva a entender a generalização desse personagem. 
O autor não quer falar de uma pessoa exclusiva, mas quer falar das 
diversas pessoas que não estavam se incomodando com a situação 
dos mais pobres. Pessoas como Noemi e Rute. O fulano é todas 
as pessoas que se aproveitam da situação dos mais desfavorecidos 
para tirarem proveito para si mesmos (Ne 5,1-5).

Os personagens em Rute recebem, na sua maioria, nomes 
que têm significado bem definido na narrativa. Mas são nomes 
fictícios e, por isso mesmo, podem ser identificados em qualquer 
pessoa que vive a situação de Rute e Noemi. No caso do “fulano” 
que tinha o direito de resgate antes de Booz, essa é uma palavra 
que indica o anonimato e, por isso, é mais abrangente ainda. Cada 
pessoa deveria se colocar nesta situação para ver se não estava 
agindo como o tal fulano. Booz age da mesma maneira que Nee-
mias ao convocar os ricos para se compadecerem da situação de 
pobreza dos seus irmãos mais pobres (Ne 5,6-13).

Os personagens coletivizados são os anciãos da cidade, o 
povo e os anciãos, as mulheres e as vizinhas de Noemi.

Booz convida dez homens dentre os anciãos da cidade para 
serem testemunhas. Naquele tempo era preciso um número mínimo 
de pessoas para constituir um tribunal. No tempo das tribos, esta 
função era exercida pelos juízes. Depois passou a ser exercida pelos 
anciãos (Dt 21,19; 22,15; 25,7). Neste relato, o próprio Booz é que 
encaminha todo o processo, e os anciãos são meras testemunhas.

O povo também participa, junto com os anciãos, como tes-
temunhas do processo. Eles dizem: “Nós somos testemunhas!” 
(4,11). Já não são apenas os anciãos que tomam as decisões. O 
povo de uma forma geral tem o direito de participar das decisões 
que são tomadas a seu respeito. O autor parece querer popularizar 
o poder. Além do mais, aquela decisão que está sendo tomada é 
de vital importância para outras pessoas que estavam na mesma 
situação de Noemi e Rute. Havia muitos pobres que precisavam 
ser resgatados e havia muitas famílias prestes a se acabar. Com 
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a atitude de Booz surge uma luz para acabar com o pouco caso 
que se fazia dos pobres, e são os pobres, sedentos de justiça, que 
louvam a atitude de Booz: “Que Iahweh torne essa mulher que 
entra em tua casa semelhante a Raquel e Lia, que formaram a 
Casa de Israel. Torna-te poderoso em Éfrata, adquire renome em 
Belém. E que, graças à posteridade que Iahweh te vai dar desta 
jovem, tua casa seja semelhante a de Farés, que Tamar deu à luz 
para Judá” (4,11-12).

As mulheres que, no capítulo 1,19, perguntavam perplexas 
ao verem a situação de Noemi: “Esta é Noemi?”, agora louvam 
e bendizem a Iahweh pela mudança ocorrida na vida de Noemi e 
dizem: “Bendito seja Iahweh, que não te deixou sem alguém para 
te resgatar, que seu nome seja célebre em Israel! Ele será para ti 
um consolador e um apoio na tua velhice, pois quem o gerou é tua 
nora, que te ama, que para ti vale mais do que sete filhos” (4,14-15).

“As vizinhas deram-lhe um nome, dizendo: ‘Nasceu um filho 
de Noemi’ e chamaram-lhe de Obed ” (4,17a). A competência de 
dar o nome às crianças é normalmente do pai ou eventualmente da 
mãe. O autor quer insinuar que o fruto deste casamento não per-
tence apenas a Rute e Booz. Pertence também a Noemi e a todo o 
povo. Por isso são as vizinhas que lhe dão o nome. Obed pertence 
principalmente a Iahweh.

Obed (o servo, subentendido: de Iahweh) resume a esperança 
não só da família de Noemi, mas de todo o povo sofrido. Ele vai ser 
avô de Davi, o futuro rei de Israel. Lendo isto na ótica dos exilados, 
já podemos ver uma prefiguração do messias. O messias virá de 
uma linhagem real, mas virá para servir ao povo, e não para dominar 
e impor pesados jugos, como fizeram os reis de Israel.

Noemi, que durante todo o livro assume um papel de des-
taque, aqui também assume a criação do menino. Ela, que tinha 
visto sua família se acabar, aqui enche-se de esperança e toma o 
menino no colo, num gesto de adoção, e serve-lhe de ama (4,16).

Booz (pela força) é visto como a figura do juiz, a pessoa justa 
que o povo espera. O seu próprio nome já faz crer que ele será a 
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solução para os problemas da família de Noemi, ao ponto de ela 
mesma afirmar no capítulo 3,18: “Com certeza este homem não 
descansará enquanto não resolver hoje mesmo esta questão”. Booz 
não é interesseiro, ele sabe que vai despender dinheiro na compra 
do terreno, sabe que o filho que gerar não vai receber o seu nome 
e mesmo assim assume o compromisso de resgatar Rute. O amor 
de Booz por Rute faz com que ele supere todas estas dificuldades. 
Booz é o protagonista de toda a primeira parte deste quarto quadro. 
É ele quem reúne o tribunal, que chama o fulano para exercer ou 
não a lei do resgate e do levirato. É ele que exerce este direito e 
também que desposa Rute e dá-lhe uma descendência.

Rute, que durante toda a história teve um papel ativo, neste 
quarto quadro parece cumprir o conselho de Noemi: “Fica tranqüi-
la, minha filha, até saberes como terminará tudo isso...” (3,18). Ela 
já fez tudo o que tinha que fazer, agora é só aguardar o desenrolar 
da história e entregar tudo nas mãos de Iahweh.

Todos os personagens são vistos com uma ótica positiva. 
Nem mesmo Orfa é criticada por não acompanhar Noemi. No caso 
do fulano, o leitor até espera que ele desista de Rute para que Booz 
possa desposá-la. Até mesmo o costume de tirar as sandálias, como 
forma de validar o negócio, aqui é visto sem difamação para com o 
“fulano”, de forma bem diferente de como é visto em Dt 25,9-10.

A crítica em Rute é algo sutil, fina e educada, quase seguindo 
as palavras do ditado popular: “Para um bom entendedor, meia 
palavra basta”.

Quanto aos eixos semânticos, podemos dividir o texto da 
seguinte maneira:

4,1-9 – É aqui que se desenvolve toda a discussão no tribunal. 
Está mais ligada à questão do resgate, que é a palavra-chave nestes 
versículos. O terreno de Noemi é o centro da querela entre Booz 
e o “fulano”. Este quer ficar apenas com o terreno, mas Booz não 
admite que Rute fique desamparada. Este tema levanta toda uma 
questão dos sem-terra ou daqueles que precisaram vendê-las para 
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sobreviver. Levanta também a questão da formação de latifúndios 
com o ressurgimento de uma classe agrícola dominante.

4,2-7.11-12 – O ideal tribal – O livro de Rute faz muitas 
alusões ao período tribal. Logo no seu início o leitor é conduzido 
ao tempo em que os juízes governavam (1,1). Em 4,2.7 são feitas 
alusões a costumes antigos. Os anciãos são os representantes das 
famílias e são chamados a tomar as decisões. Eles são os represen-
tantes de um poder descentralizado. O clã era a base da sociedade 
tribal. No versículo 11 são citadas as figuras de Raquel e Lia. Elas 
são tidas como as mães das 12 tribos de Israel, e no v. 12 aparecem 
as figuras de Fares e Tamar. Rute é comparada a Tamar, que também 
era uma estrangeira e se integrou à tribo de Judá. A comparação, 
neste caso, vai mais além. Tamar também exigiu uma posteridade 
a Judá e usou de astúcia para conseguir o que lhe foi negado (Gn 
39). O livro faz muitas alusões a costumes e pessoas do período 
tribal, sempre colocando-os como exemplos a serem seguidos. Mas 
nenhuma alusão é feita à monarquia (com exceção de 4,17b-22). 
Para uma sociedade que cultuava a figura de Davi, esta posição 
do autor é, no mínimo, incômoda.

4,13 – Este versículo toca em um tema que incomodou muito 
a missão de Esdras e de Neemias (Esd 9-10; Ne 13,23-31). Aborda 
a questão do casamento com estrangeiros/as. Aliás, no cap. 1,4 esta 
questão é logo aberta quando Maalon e Quelion casam com Rute e 
Orfa. Rute, no começo do livro, é apenas uma estrangeira comum, 
mas aqui, já no desfecho da história, ela é abençoada pelos anciãos, 
pois escolheu Iahweh como seu Deus. Vale lembrar que a opção 
de Rute não foi imposta a ela, muito pelo contrário. Noemi insiste 
para que ela volte para o seu povo e seu Deus. Rute representa 
o arquétipo da mulher israelita. Sua beleza e seu gesto nobre de 
solidarizar-se com Noemi encantaram Booz como nenhuma mu-
lher israelita o fizera antes. Baseado em textos que condenavam 
o casamento com estrangeiros/as, Neemias e Esdras reprimiram e 
até exigiram o divórcio de casamentos entre judeus e gentios (Esd 
9). O livro de Rute mostra o perigo da intransigência de ser funda-
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mentalista com a palavra de Deus. Mostra que Deus vai falando 
nos acontecimentos e nas novas necessidades do povo. O livro 
coloca Rute como antepassado do rei Davi, Rute abençoada pelo 
povo, pelos anciãos e pelo próprio Deus que lhe concede um filho.

4,11-15 – A doutrina da retribuição perpassa todo o livro de 
Rute (1,8s.20s; 2,12.20). Mostra como aqueles que têm Iahweh 
como seu protetor são recompensados por Ele. Rute é apresentada 
como exemplo para Israel por sua conversão espontânea a Iahweh. 
Já Noemi, no v. 2,12, é exemplo de como Iahweh age de maneira 
surpreendente para provar a sua fé (ver Jó). Esta é recompensada 
no capítulo 4,14s, com o neto gerado por Rute. Iahweh é miseri-
cordioso e é mostrado como aquele que dirige o destino de todos. 
Não é à toa que Rute vai respigar exatamente nos campos de Booz, 
parente de Noemi. O plano de Noemi acontece exatamente como 
ela havia previsto, e o casamento de Booz com Rute é abençoado 
com um varão. Alguns vêem nisto um paralelo de Gn 24, ou da his-
tória de José (Gn 37-50), onde sutilmente é mostrada a orientação 
de Iahweh na vida dos personagens principais da narrativa. Este 
é o conteúdo religioso mais acentuado no livro: Iahweh abençoa 
aqueles que fazem o bem (1,8s).

4,12-15 – Iahweh é o Go’el do povo – Booz é o Go’el de 
Rute e Noemi e a sua ação de resgatador é também atribuída a 
Iahweh. Na proclamação dos anciãos, é Iahweh quem concede 
uma posteridade a Booz e Rute e é Ele quem dá a graça de Rute 
conceber. As mulheres também dizem: “Bendito seja Iahweh, que 
não te deixou sem alguém para te resgatar...” (14). Então, Booz é 
apenas um instrumento do verdadeiro Go’el do povo que é Iahweh.

4,17 – Obed é a imagem do novo Davi – O tema do servo 
que vem restaurar e consolar o povo de Israel é visto na figura de 
Obed. Ele é filho de Booz e Rute, que também se colocaram a 
serviço dos outros. Obed vem ser o consolador na vida de Noemi 
(4,15). Mas ele é apenas um anúncio do que será o servo de Iahweh 
(Is 42,1-9; 49,1-7; 50,4-11; 52,13-53).
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4,17b-22 – A corrente davídica – A maioria dos autores é 
unânime em afirmar que estes versículos foram acrescentados pos-
teriormente (como também 1Cr 2,5-15 é um acréscimo posterior, 
talvez transcrito ou originário de uma mesma tradição). De fato, 
eles destoam da intenção do autor de Rute. Booz é apresentado 
como o pai de Obed. O nome de Elimelec não é lembrado. Rute 
é excluída desta genealogia (ao contrário de Mt 1,3-6) e todas as 
suas virtudes não são nem lembradas. Alguns autores fazem uma 
relação da história de Rute com antigas tradições sobre a origem 
moabita de Davi (1Sm 22,3-4) e procuram encobrir e atenuá-la, 
judaizando os antepassados de Davi. Mas isto é pouco provável, 
pois a narrativa do livro não faz, em sua origem, nenhuma relação 
com Davi. Isto deve ter sido feito posteriormente, em uma época 
em que havia interesse em enaltecer a pessoa de Davi. Por dedu-
ção, vale lembrar o ensinamento que esta genealogia nos traz, pois 
uma estrangeira foi aceita pelo povo e tornou-se ancestral de Davi.

2.2. Recursos de expressão
O capítulo 4 não foge do estilo dos outros e serve como 

desfecho final da novela. É o ápice de toda a história, onde tudo 
é solucionado. Os outros capítulos apresentavam soluções tem-
porárias para Rute e Noemi (êxodo, regresso à terra de origem, 
respigar nos campos e a apresentação da proposta de resgate). No 
capítulo 4 as soluções são definitivas (o resgate é exercido, Rute se 
casa com Booz, a continuidade da família se dá através de Obed).

Os diálogos são muito comuns em todo o livro de Rute. Neste 
capítulo, o diálogo de Booz com o fulano é o mais expressivo, se-
guido, logo após, pela introdução das palavras dos anciãos (3-6.8).

No v. 7 o autor abre um parêntese para contar uma antiga 
tradição de como eram feitas as negociações em Israel e explica 
para o leitor a atitude de tirar as sandálias e entregá-las a outra 
pessoa como forma de renúncia de seu direito.

Encontramos no texto dos vv. 11 e 12 uma súplica-testemu-
nho do povo a favor de Booz e Rute: “Nós somos testemunhas! 
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Que Iahweh torne essa mulher que entra em tua casa semelhante 
a Raquel e Lia, que formaram a Casa de Israel. Torna-te poderoso 
em Éfrata, adquire renome em Belém”.

No versículo 14-15 a oração das mulheres é dirigida direta-
mente a Iahweh e refere-se a Noemi: “Bendito seja Iahweh, que 
não te deixou sem alguém para te resgatar, que o seu nome seja 
célebre em Israel! Ele será para ti um consolador e um apoio na 
tua velhice, pois quem gerou é tua nora, que te ama, que para ti 
vale mais do que sete filhos”.

Outro recurso usado pelo autor foi criar os nomes dos per-
sonagens de acordo com sua atuação dentro da narrativa, criando 
assim um simbolismo que personifica as atitudes das pessoas, ou 
seja, seu nome já diz o que elas são e o que fazem na história:

– Booz = pela força. Bastante expresso nas suas atitudes nos 
vv. 3,13 e 4,4s.9s.

– Rute = a amiga. É muito expressiva na atitude de Rute para 
com Noemi, encontrada em toda a narrativa.

– Noemi = encantadora, minha doçura, agraciada. Mostra o 
relacionamento de Noemi com Rute e Orfa em 1,8-15 e o contraste 
com Mara = a amarga, em 1,20.

– Obed = o servo. Mostra a função do rei no povo de Israel.
Nos versículos 18 a 21 encontramos a figura de linguagem 

chamada de anáfora, através da repetição do verbo “gerar”, enfa-
tizando a importância que tinham as genealogias que encontramos 
em diversos lugares da Bíblia (1Cr 2,5-15; Mt 1,3-6; Lc 3,31-33). 
Encontramos também a repetição do conectivo “e” formando um 
polissíndeto. É interessante a estrutura da formação desta genealo-
gia. Cada pessoa tem seu nome repetido duas vezes, a primeira para 
mostrar de quem foi gerado e a segunda para mostrar a quem gerou. 
“Farés gerou Hesron. Hesron gerou Ram e Ram gerou Aminadab. 
Aminadab gerou Naason e Naason gerou Salmon. Salmon gerou 
Booz e Booz gerou Obed. E Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi.”
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2.3. Recursos de construção
O início deste capítulo é delimitado com uma introdução do 

autor situando o local onde irá ocorrer a nova cena do livro: “Booz 
subiu à porta da cidade e sentou-se ali; e eis que passou o parente 
do qual tinha falado” (4,1a).

Depois desta introdução, inicia-se ainda no v. 1 o diálogo 
com o fulano, que vai de 1b-9, sendo interrompido pelo v. 7, onde 
é incluída a história da tradição das sandálias, que é introduzida 
pela expressão “ora”. Este primeiro diálogo, por sua vez é introdu-
zido com a expressão do autor: “disse-lhe Booz” (4,1). A primeira 
parte do diálogo vai até o v. 4, onde o fulano toma a decisão de 
exercer o seu direito de resgate. Certamente a história seria muito 
diferente se terminasse por aqui. Mas Booz é insistente, e o autor 
demonstra isto com um “mas” muito expressivo: “Mas Booz dis-
se” (5), introduzindo assim a segunda parte deste primeiro diálogo.

A introdução do segundo diálogo também é idêntica às duas 
primeiras: “Booz disse” (9). Só que desta vez ele se dirige aos 
anciãos e a todo o povo.

A expressão “ao mesmo tempo” faz a junção dos vv. 9 e 10, 
mostrando com clareza que o direito do resgate estava ligado dire-
tamente à lei do levirato. Toda a discussão de Booz com o fulano 
gira em torno disso. Como pode uma lei permitir que uma família 
desamparada e sem perspectiva de futuro fique mais desamparada 
ainda? O autor faz uma ligação destas duas leis em benefício da 
vida usando esta expressão: “ao mesmo tempo”. Esta expressão é 
o termo que melhor exprime a luta de Noemi e Rute: a luta para 
permanecer na terra, a luta pelo alimento, a luta por um filho, a 
luta pelo retorno à graça de Iahweh (1,21). Enfim, todas estas 
coisas precisam acontecer ao mesmo tempo. A graça de Iahweh 
passa pela fartura.

O substantivo “casa” (11 e 12) é usado no sentido de família, 
e Rute é comparada a Raquel e Lia, esposas de Jacó que deram à 
luz os chefes das tribos que formaram a casa de Israel (Gn 29-30). 
Rute também é comparada a Tamar; à semelhança de Rute, ela 
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também era uma mulher estrangeira que pertencia ao patriarca Judá 
e gerou dois clãs em Israel. Ela foi incorporada ao povo israelita. 
Esta história de Tamar está ligada ainda à questão do casamento 
levirático, que é discutida nos vv. 5 a 11. Esta lembrança da história 
de Tamar (Gn 38) serve para fechar toda essa discussão.

A expressão “assim” serve para introduzir um novo relato 
da narrativa (13). O autor mostra o que aconteceu depois de toda 
aquela discussão no tribunal: Booz cumpre a promessa de casar-
se com Rute; Iahweh abençoa o casamento com o nascimento de 
Obed. Retoma também a personagem de Noemi, mostrando o 
retorno à graça
(14-16).

O termo “coloco-o no colo” (16) refere-se ao ritual de adoção, 
usado pelos povos do antigo Oriente Médio (Gn 48,5).

Já no v. 17a encontramos: “As vizinhas deram-lhe um nome 
dizendo: Nasceu um filho a Noemi”. Na verdade, não são as vi-
zinhas que dão o nome ao menino. Esta é uma função do pai ou, 
ocasionalmente, da mãe. A intenção do autor é mostrar que o casa-
mento de Booz e Rute e o nascimento de Obed já extrapolaram o 
círculo da pequena família. Isto agora envolve toda a comunidade.

Alguns autores dividem este versículo em duas partes devido 
à corrupção textual que nele se encontra. Eles acham que, do ponto 
de vista formal, o nome do filho de Rute deveria encontrar-se no 
v. 17a, onde se diz: “as vizinhas deram-lhe um nome”, no mesmo 
estilo das narrativas de Gn 2,23 e 38,29s, que mostram a necessida-
de de justificar o nome dado à criança, ou deveria ser introduzido 
no v. 17b com um “por isso”, como ocorre em outros casos. Do 
ponto de vista do conteúdo, não existe nenhuma relação entre a 
explicação do nome: “Nasceu um filho a Noemi” (minha doçura, 
a encantadora, a graciosa) e o nome de Obed (o servo). Seria mais 
provável que o menino se chamasse Jibleão ou Ben Noam (Filho 
de Noemi).

Isso prova que 4,17 não mantém a sua forma original; pro-
vavelmente foi ampliado pelo menos com o v. 17b, e talvez rema-
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nejado no v. 17a, mas isto não quer dizer que este v. 17 tenha sido 
acrescentado. O nome primitivo foi suprimido e em seu lugar foi 
introduzido o nome de Obed, para transformá-lo em avô de Davi.

Os vv. 17b-22, como já foi explicado, constituem uma adição 
tardia, sendo os vv. 18-22 paralelos a 1Cr 2,4-15; provavelmente se 
originaram de uma mesma fonte. Estes versículos são normalmente 
vistos como uma glosa de 4,17 ou 4,12, indicando que a trama do 
livro e a história da família de Davi são uma adição posterior. Esta 
adição foi motivada pelo interesse das épocas posteriores pela pes-
soa de Davi. Mas isto não vem a se constituir na negação de uma 
tradição de que Davi teve descendência de Moab (1Sm 22,3-4).

2.4. Divisão e estrutura do texto: suas partes
O primeiro bloco deste capítulo vai dos versículos 1 a 12, e 

podemos subdividi-lo da seguinte maneira:
4,1-2 – Booz convoca o tribunal na porta da cidade.
4,1-4 – Booz inicia o processo do resgate e aceita o seu dever 

de resgatar a terra.
4,5-8 – a decisão do tribunal: só resgata a terra quem casar 

com Rute. O fulano recusa o seu direito.
4,9-10 – Booz aceita resgatar a terra e casar-se com Rute.
4,11-12 – O tribunal aprova as mudanças da lei feita por 

Booz.
Este primeiro bloco ainda segue o mesmo enredo da narra-

tiva. É um texto onde são tomadas todas as decisões. Veja como 
os vv. 5-8 formam o centro da história, o centro do capítulo 4 e do 
livro de Rute. Só adquire o direito de resgatar a terra de Elimelec 
aquele que aceitar também casar-se com Rute, para que seja con-
cedida uma posteridade a ela e a Maalon. É nestes versículos que o 
livro dá uma remexida na lei. Até o v. 4 a sessão do tribunal corria 
normalmente. Como era de costume, ao fulano bastaria comprar 
as terras de Elimelec, sem se importar com Noemi e com Rute. 
Booz quer saber se o fulano vai ou não exercer o seu direito. O 
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fulano aceita comprar as terras de Noemi. É aí, então, que Booz 
levanta uma questão mais humana. E Noemi? E Rute? Como elas 
vão ficar? Sem terra elas não vão produzir nada, e o dinheiro que 
receberem logo vai acabar. E esta não era uma situação isolada de 
Noemi e Rute. Por isso que o povo se achega para ouvir a decisão do 
tribunal. Era uma questão que interessava a muitas pessoas pobres 
que viviam na mesma situação. Pela lei do resgate era permitido 
ao fulano comprar apenas a terra. Para ele, a compra da terra não 
tinha nenhuma ligação com a situação da família de Noemi. Desta 
maneira, a lei do resgate já não estava mais beneficiando os mais 
pobres, e sim criando diferenças dentro de um mesmo clã. Enquanto 
uns ficavam mais pobres e perdiam suas terras, outros tornavam-se 
mais ricos e latifundiários.

Booz retoma a palavra e evoca uma outra lei: a lei do levi-
rato. Booz liga a posse da terra com a situação da família. Para 
comprar a terra de Elimelec é necessário conceder-lhe também uma 
posteridade. Booz apresenta duas novidades para os costumes da 
época. Primeiro ele junta duas leis do povo para que elas fiquem 
atualizadas com a nova situação e possam concretamente resolver 
a situação das famílias que estavam se desintegrando. As leis do 
resgate e do levirato sozinhas já não estavam mais defendendo a 
família. Depois, Booz amplia a lei do levirato. Não é apenas o irmão 
do falecido que tinha o dever de casar-se com Rute (Dt 25,5). Para 
Booz, esse dever é de qualquer parente da grande família (clã). 
Booz amplia, assim, a solidariedade entre as famílias.

Essas mudanças nas leis criaram uma nova situação: aquele 
que adquirir o terreno não o fará para si, mas sim para o herdeiro 
que ele gerar. Este herdeiro não terá o seu nome, e sim o nome do 
falecido. Enfim, o resgatador não será beneficiado em nada com 
esta mudança, mas terá de fazer isto gratuitamente.

A questão da poligamia é discutida no livro de uma maneira 
natural. Este não parece ser o problema levantado pelo fulano na 
sua recusa: “Assim não posso exercer meu direito, pois não quero 
prejudicar meu patrimônio. Podes exercer meu direito de resgate, 
pois eu não posso fazê-lo” (4,6).
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O resgatador poderia apenas gerar um filho para Rute ou ca-
sar-se com ela de fato, como fez Booz. Além do mais, a poligamia 
era bem aceita no Antigo Oriente, como é ainda hoje.

O fulano renunciou a seu direito para que seu patrimônio não 
fosse prejudicado. Ele não queria gastar seu dinheiro a troco de 
nada. O livro de Rute vem denunciar esta atitude egoísta do fulano. 
Como vimos, o fulano é um personagem coletivizado. Poderia ser 
qualquer pessoa que estivesse agindo desta maneira egoísta.

As mudanças que foram feitas na lei impediram que mais uma 
família se desintegrasse. A nova lei proposta por Booz já começou 
a funcionar na vida prática das pessoas e em benefício dos mais 
pobres, impedindo, assim, absurdos como os que aconteciam na 
época de Neemias (5,1-5).

A renúncia do fulano a cumprir a nova lei, abre caminho para 
que Booz o faça. É ele agora que tem o direito, e ele faz questão 
de exercê-lo. Adquire Rute como esposa e faz questão de mostrar 
que a questão da posse da terra e a da sobrevivência da família não 
podem ficar separadas.

Booz é quem faz a proposta da mudança da lei. Ele é o primei-
ro a cumprir esta nova lei. Mas a lei não pode ser uma imposição 
isolada de uma pessoa. É por isso que o povo e os anciãos confir-
mam a proposta de Booz: “Nós somos testemunhas! Que Iahweh 
torne essa mulher que entra em tua casa semelhante a Raquel e a 
Lia, que formaram a casa de Israel. Torna-te poderoso em Éfrata, 
adquire renome em Belém. E que graças à posteridade que Iahweh 
vai te dar desta jovem, tua casa seja semelhante à de Farés, que 
Tamar deu à luz para Judá” (11,12).

O segundo bloco é constituído pelos versículos 13 a 17 e 
fala do casamento de Rute com Booz e do nascimento de Obed. 
Podemos subdividi-lo da seguinte maneira:

4,13 – Rute se torna esposa de Booz;
4,14-15 – as mulheres aclamam Noemi pelo nascimento do 

resgatador;
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4,16 – Noemi assume o filho de Rute e serve-lhe de ama;
4,17a – as vizinhas dão um nome ao menino.
Este segundo bloco forma o quadro final do livro de Rute. 

Ele é a consumação de toda a luta da caminhada dos seus perso-
nagens. Note que ele é exatamente o oposto do primeiro quadro 
do livro (1,1-5). Naquele quadro as imagens eram de fome; de 
morte; de amargura; falta de posteridade da família; Noemi estava 
exilada em Moab e Rute era uma estrangeira em Belém; Noemi se 
sentia castigada por Iahweh. Agora o quadro é revertido. Não há 
mais fome; a vida ressurge com o nascimento do menino que vai 
perpetuar o nome de Elimelec e Maalon; Noemi está de volta à 
sua terra e é proprietária dela; Rute não é mais uma estrangeira e é 
até comparada a Raquel e Lia, mãe do povo de Israel; Noemi está 
cheia de alegria com o nascimento do menino e se sente abençoada.

Este quadro final mostra que vale a pena o povo lutar, e esta 
luta tem que partir da raiz dos problemas. O tribunal não é forma-
do apenas pelos anciãos, mas também pelo povo, e este participa 
ativamente das mudanças sociais.

O terceiro bloco é formado por um apêndice que foi encaixa-
do no livro e é composto basicamente por uma genealogia que vai 
de Farés, passando por Booz, até chegar ao rei Davi. É composto 
pelos vv. 17b a 22.

Apesar de ser um acréscimo posterior, a intenção de quem 
o fez era de ressaltar alguns aspectos do livro. Rute, que era uma 
estrangeira, agora é a ancestral de Davi. Na época do pós-exílio era 
muito importante, para alguns, preservar a identidade nacional. A 
figura do rei Davi era muito lembrada pelo povo. O livro de Rute 
explora a ascendência de Davi e torna-se mais importante com 
este aspecto.

2.5. Contexto literário mediato: paralelos
O capítulo 4,4 fala sobre o direito do resgate. O texto paralelo 

que melhor detalha a lei do resgate se encontra em Lv 25,23-55. 
Levítico 25,23 define a base desta lei: “A terra não será vendida 
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perpetuamente, pois a terra me pertence e vós sois para mim es-
trangeiros e hóspedes”. Já Lv 25,25 relata a situação exata na qual 
se encontra Noemi: “Se teu irmão cair na pobreza e tiver de vender 
algo do seu patrimônio, o seu parente mais próximo virá a ele, a 
fim de exercer seus direitos de família sobre aquilo que vende o 
seu irmão”. Os outros versículos detalham os diversos casos de 
resgate, inclusive o resgate de pessoas.

Outros textos que falam sobre o resgate são Jr 32,6-15 
(resgate da terra); Ex 48,13-14 (propriedade dos levitas); Sl 24,1 
(fundamento da lei do resgate); Jr 34,8-22; Ne 5,8 (resgate de 
pessoas e libertação de escravos).

Sobre o costume de reunir os anciãos e o povo junto à porta 
da cidade para que os negócios fossem testemunhados, ver Jr 32,12, 
onde acontece um caso semelhante.

Rute 4,5 trata da lei do levirato para que o nome do falecido 
fosse perpetuado. O texto que melhor explica este costume é Dt 
25,5-6: “Quando dois irmãos moram juntos e um deles morre, 
sem deixar filhos, a mulher do morto não sairá para casar-se 
com um estranho à família, seu cunhado virá até ela e a tomará, 
cumprindo seu dever de cunhado. O primogênito que ela der à 
luz tomará o nome do irmão morto, para que o nome deste não se 
apague em Israel”.

Gênesis 38,6-26 conta a história de como Tamar faz vingar 
a lei do resgate e é Gn 38,8 que é citado por Mt 22,24 como lei de 
Moisés no episódio da ressurreição dos mortos questionada pelos 
saduceus.

A recusa do dever de cumprir o levirato (Rt 4,6) também é 
citada em Lv 25,7-10, onde o rito da privação de posse, represen-
tado pelo ato de tirar as sandálias, tem sentido um pouco diferente 
do encontrado em Rt 4,8 (ver também Sl 60,10).

Sobre a história de Raquel e Lia, ver Gn 29-32; 35,19-26, e 
sobre Tamar, ver Gn 38.

É interessante também comparar a atitude de Noemi de 
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colocar a criança no colo (16) com a de Raquel (Gn 30,3) e a de 
Jacó (Gn 48,5-12). Trata-se do rito de adoção usado entre os povos 
do Oriente Médio.

Quanto à genealogia dos vv. 18-22, encontra-se similar em 
1Cr 2,5-15. A genealogia de Mt 13,6 inclui Rute, ao contrário de Lc
3,31-33, que cita apenas Booz.

3. Produto histórico social

3.1. Identificação de elementos que revelam
a estrutura social – análise sociológica

Recorremos a todo o livro de Rute para a análise sociológica, 
pois é muito difícil analisar este aspecto do ponto de vista de um 
capítulo isolado, principalmente em um livro tão coeso como Rute.

O livro de Rute revela alguns aspectos dessa estrutura social. 
Do ponto de vista econômico, a agricultura é o mais visível. A pro-
dução é basicamente agrícola. O livro se situa na época da colheita 
da cevada (1,11; 2,23) e do trigo (2,33). Com estes produtos eram 
feitos pão e polenta (2,14). Deduz-se que se produziam também 
uvas para a produção de vinagre e vinho (2,14). Perfumes eram 
muito apreciados e parecem ser uma coisa rara, usados em ocasiões 
especiais (3,3). Mas o livro não revela se eles eram produzidos 
internamente ou obtidos através do comércio exterior.

A produção era manual, e pelo menos nessa fase da colheita 
o uso de animais serviria apenas para o transporte de mercadorias, 
mas isto não é revelado. Participam da colheita servos e servas, 
estes sob a vigilância de um feitor. O trabalho da ceifa é tarefa dos 
homens (os segadores), mas não fica clara a função das mulheres 
no campo. Só sabemos que elas estavam presentes. Havia servas 
e escravas (2,13). Os servos provavelmente recebiam um salário 
no final do dia. Mas era comum algumas pessoas se entregarem ao 
trabalho escravo devido à perda de suas terras, aos altos tributos 
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ou simplesmente pela comida e proteção (Ne 5,15). Rute se sente 
mais indefesa do que uma das servas de Booz (2,13). Atrás destes 
servos vinham os protegidos pela lei (Dt 24,19-22). Era o direito de 
as viúvas, órfãs e os estrangeiros respigarem as sobras da colheita 
que ficava no campo.

A terra era muito importante e parece que estava nas mãos 
de poucas pessoas. Booz era uma destas pessoas que tinha uma 
propriedade. Mas estas pessoas também tinham os meios de 
produção: servos, capital para pagar os assalariados; terra e as 
ferramentas usadas na colheita. Noemi era também proprietária 
de terra, mas não tinha os meios de produção. Ela voltou de Moab 
de mãos vazias (1,22).

Noemi e Rute se encontram em uma época na qual só a ter-
ra já não é suficiente para garantir a sobrevivência. Os meios de 
produção são importantes para garantir uma boa colheita. Quem 
garante uma boa colheita consegue sobreviver nos períodos de 
seca e fome (1,1). Com o excedente da produção é fácil comprar 
a mão-de-obra e mais terras em troca de alimentos.

No período de fartura os pobres conseguiam o que comer 
respigando nos campos de outras pessoas, mas nos períodos mais 
difíceis a solução era emigrar (1,1) ou penhorar suas terras e/
ou entregar filhos e filhas à escravidão (Ne 5,1-5). Isto gerava 
desigualdades sociais até mesmo entre a grande família. O clã 
estava enfraquecido e as leis que serviram para defender a família 
agora estavam sendo usadas contra a família (4,6). O que se vê é o 
crescimento de uma classe de miseráveis formada por sem-terras, 
órfãos, viúvas, estrangeiros, escravos, servos, etc.

Alguns achavam que para defender o clã era preciso acabar 
com os casamentos mistos e expulsar aqueles que tinham se casado 
com estrangeiros (Esd 9,10). Eles achavam que os costumes dos 
povos estrangeiros podiam se misturar com os do povo de Israel 
e que o exílio e as dificuldades que o povo estava passando era 
causa da desobediência da lei (Dt 7,3; Ne 9,36-37).
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O povo está sofrendo com a falta de terra e de pão e a família 
está desestruturada. Mas esta situação tem raízes no passado. Quan-
do o povo vivia organizado em tribos, os clãs tinham mais força 
para se protegerem e ajudarem uns aos outros. Com o advento da 
monarquia, as tribos perderam o seu poder. O poder ficou nas mãos 
de uma única pessoa: o rei. Este rei estava distante do povo. Além 
do mais, com o enriquecimento de uma elite ligada à monarquia e 
com a construção do templo, que criou outra casta de privilegiados, 
o povo pobre era cada vez mais estorquido de seus bens. Na época 
do exílio e pós-exílio praticamente só existia a tribo de Judá. Surge 
então o judaísmo. As outras tribos estavam espalhadas por outro 
território e misturadas com outros povos.

A Golá (judeus que tinham voltado do exílio na Babilônia) 
se sentia preocupada com essa miscigenação e se fundamentava 
nas leis que proibiam o casamento com estrangeiros.

Diante desse quadro, o livro de Rute mostra que a questão 
dos casamentos com estrangeiros não era o verdadeiro problema 
do povo. O clã estava enfraquecido porque as leis que antes o 
protegiam não acompanharam as mudanças dos tempos. O livro 
faz uma advertência àqueles que usam as leis ao pé da letra e não 
vêem o espírito em que foram feitas. A verdadeira situação das 
pessoas ficava em segundo plano.

Outro assunto de que o livro trata é a participação da mulher 
nas questões sociais. Não era permitida a participação das mulheres 
no conselho dos anciãos, mas na Bíblia encontramos mulheres juízes 
e profetisas e outras que participaram ativamente nas decisões e con-
quistas do povo (Débora, Hulda, Judite, Ester, etc.). Aqui em Rute 
as mulheres também não participam do conselho dos anciãos, mas 
elas sabem se articular para reverter a situação a seu favor. Noemi 
e Rute são mulheres que conhecem as leis (2,2; 2,20). E mesmo 
as leis sendo feitas pelos homens, são as mulheres que exigem que 
elas sejam cumpridas (3,9).

O poder político na época estava centralizado nas mãos dos 
homens. No campo os homens cuidam da produção e da colheita 
dos bens de consumo. Na eira eles também se encontram. No portão 
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da cidade eles se reúnem para tomar as decisões. Mesmo aquelas 
decisões que tratam das mulheres são os homens que tomam.

O livro de Rute vai buscar o modelo de organização na 
época dos juízes. Naquela época, quem tomava as decisões era 
um conselho de anciãos e o juiz era uma pessoa de destaque na 
defesa militar. Aqui no livro de Rute a proposta se apresenta mais 
popular. O povo em geral participa da reunião dos anciãos. Booz 
aparece como juiz de direito dos pobres. Exatamente estes pobres, 
mulheres, viúvas, e no caso de Rute, estrangeira.

Mas desde o início da monarquia, esta não era mais a ma-
neira pela qual as questões eram decididas. Na época em questão, 
o pós-exílio, quem tomava as decisões era um judeu representante 
do rei da Pérsia. Com a iniciativa de reconstrução do templo, os 
sacerdotes retomaram o seu poder.

Mas o livro não busca essa organização. Muito pelo contrário, 
ele nem a cita. Ele vai buscar um modelo de organização política 
no passado histórico do povo. Um modelo no qual o poder não está 
centralizado e a participação popular é mais forte. Mais ainda, um 
modelo no qual a mulher participa na luta pelos seus direitos e é 
protagonista da história.

Para o movimento profético, era muito importante colocar 
o período tribal em oposição à monarquia. No sistema tribal, os 
poderes eram descentralizados: os anciãos representavam o poder 
político e os chefes dos clãs exerciam livremente o sacerdócio; 
a base da organização social era o clã, e num contexto mais am-
plo, a tribo; a terra era melhor dividida, conforme o tamanho e 
necessidade de cada família. Na monarquia, o poder político era 
centralizado na figura do rei e era hereditário. O poder religioso 
estava nas mãos de uma casta sacerdotal muito próximo do poder 
político. A economia estava nas mãos destes dois grupos e de alguns 
latifundiários, e a cidade de Jerusalém era o centro de toda essa 
hegemonia. Lá estava localizado o templo. As tribos começaram 
a perder a sua importância no contexto sociopolítico de Israel.
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O profetismo denuncia as desigualdades existentes nesse se-
gundo modelo e faz opção pela restauração do modelo tribal. Desta 
maneira, o modelo tribal foi sendo, ao longo do tempo, idealizado 
pela maioria dos profetas (Amós, Oséias, Miquéias, Jeremias), 
enquanto outros (Isaías) defendiam a monarquia, colocando-a 
como instituição divina e como um modelo mais estruturado, sem 
deixar de denunciar a situação de injustiça e pobreza em que se 
encontrava a maior parte do povo de Israel.

O lugar de poder da mulher era a casa. É para casa que elas 
retornam (1,22). É no ambiente da casa que elas vão em busca do 
direito do pão (2,2), é para casa que ela volta com o restolho (2,17). 
É em casa que elas planejam o resgate (3,1-5). Em casa elas revêem 
os planos (3,16-18). É em casa que elas retornam à felicidade ao 
lado de Booz e de Obed, que traz alegria e esperança (4,13-17). A 
casa representa o ambiente familiar. A família estruturada inicia e 
finaliza o livro (1,15; 4,13-17).

Mas o livro de Rute mostra a mulher como aquela que sabe 
buscar os seus direitos fora do ambiente familiar. Ela sabe tomar 
decisões nos momentos difíceis (1,8-18). Vai ao campo em busca 
do seu direito de pão (2,2; 2,23). E sabe ser ousada na busca do seu 
direito de família (3,6-15). Para uma sociedade de pensamento ma-
chista, o que o livro de Rute apresentava já era um grande avanço.

A figura de Iahweh está sempre presente no livro. Iahweh é o 
Deus que visita seu povo (1,6) como no êxodo (Ex 3,16). Mas é o 
Deus que também castiga, na visão de Noemi (1,13.21). Castigo que 
se tornará bênção no final da narrativa (4,13-16). É o Deus que as 
pessoas invocam para pedir a bênção (1,8.9; 2,4.12.20; 4,11.13.14). 
É por Iahweh que se fazem as promessas (3,13). Mas esta relação 
com Iahweh é mostrada de uma maneira particular no livro de Rute. 
É mostrada através da relação entre as pessoas. Quando Rute faz 
sua profissão de fé (1,16-17) e se entrega totalmente ao Deus de 
Israel, isto é feito mais em relação a sua amizade a Noemi do que 
propriamente a preceitos ou rituais religiosos. Noemi pede a bênção 
de Iahweh para Rute e Orfa, mesmo elas sendo estrangeiras. O 
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livro não faz nenhuma contraposição em relação a isto. Muito pelo 
contrário, Rute é mostrada como exemplo para o povo de Israel.

Booz jura, pela vida de Iahweh, resgatar Rute se o outro 
resgatador não o fizer (3,13). Mas as atitudes de Rute já haviam 
conquistado o coração de Booz (2,11; 3,10). Ele cumpre uma lei, 
mas a cumpre por amor a Rute e a Iahweh.

3.2. Identificação de elementos que revelam
a conjuntura histórica

Apesar de alguns autores mais tradicionais situarem o livro 
de Rute no período dos juízes (inclusive porque é assim indicado 
na introdução do livro), a maioria dos autores o situa entre o final 
do período dos reis e o período pós-exílico. O período dos juízes 
parece formar apenas a moldura do livro, e não devemos nos 
prender em buscar fontes históricas de um período tão distante 
em uma história que foi escrita no mínimo no final da monarquia 
israelita-judaica.

Nos tempos do pós-exílio, as pessoas queriam reconstruir a 
comunidade em torno do templo e do altar, como era a proposta de 
Zorobabel e Josué (Esd 3,1-13). Elas achavam que o sofrimento do 
povo era um castigo de Iahweh por terem abandonado o templo em 
ruínas (Ag 1,3-11). Outros, como Esdras, já tentavam organizar o 
povo em torno da lei (Esd 9,1; 10,44; Ne 8,1-18). Esdras achava que 
a causa dos males do povo era a influência dos costumes pagãos. 
Por isso Esdras proibia o casamento com estrangeiros. Já Neemias 
era governador de Judá e uma pessoa sensível aos problemas da 
falta de pão e terra (Ne 5,1-19). Ele tentou reconstruir as famílias 
e os clãs (Ne 7,4-72). Reconstruiu as muralhas de Jerusalém e 
procurou organizar o povo em torno da Lei do Ano Jubilar (Dt 
15,1-10; Lv 25,1-34). Esta lei dizia que a cada 50 anos todas as 
dívidas deveriam ser perdoadas e as terras devolvidas para seus an-
tigos donos. Neemias fazia fortes críticas aos ricos (Ne 5,9) e pedia 
que eles ajudassem os mais pobres. Ele mesmo deu o exemplo de 
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partilha que propunha (Ne 5,14-18). Tudo isto estava acontecendo 
entre 530 a 440 a.C.

É nesse contexto que podemos situar historicamente o livro 
de Rute. Nesse contexto o livro surge e toma posição frente a toda 
essa situação.

É interessante que o livro não fale diretamente desses pro-
jetos. E nem poderia falar. Já imaginou falar contra governadores, 
sacerdotes e outros poderosos? Então o autor do livro arrumou um 
jeitinho de não falar diretamente contra estas pessoas e, ao mesmo 
tempo, fazer uma crítica e colocar o seu ponto de vista.

É interessante notar como o livro propõe uma reestrutura-
ção nas leis do país. Praticamente ele junta a lei do resgate e a do 
levirato em uma só lei, atualizando e aprimorando estas leis. Não 
era importante apenas ler a lei e praticá-la ao pé da letra, como 
queria Esdras. Além do mais, a história de Rute está baseada em 
casamentos com estrangeiros, o que era condenado por Esdras. O 
livro também não fala do templo nem do altar, Jerusalém não é nem 
citada. Só por isto o autor já mostra o que ele achava do projeto 
de Zorobabel e Josué.

Se fôssemos pensar com quem o autor mais simpatizava, 
podíamos até arriscar no projeto de Neemias. O que o livro mostra 
de diferente é que este projeto nasce no meio dos pobres. É na or-
ganização dos mais desfavorecidos que nasce a esperança de pão, 
terra e família. Os ricos são chamados a participar deste projeto e há 
aqueles que aceitam (Booz) e aqueles que não aceitam (o fulano).

4. Palavra de Deus

4.1. Mensagem teológica para o seu tempo
O livro de Rute, apesar de ser crítico, não choca quem o lê. 

Mesmo para a época e para aqueles que eram contra os casamentos 
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mistos, talvez a história de Rute não chocasse tanto, pois o autor 
não expressa abertamente seu pensamento sobre a salvação dos 
estrangeiros e usa um estilo alusivo, parecido com as parábolas, que 
não deixavam transparecer a seus contemporâneos a sua verdadeira 
intenção. O autor relata toda a história com um amor devocional 
por Iahweh muito forte. Coloca na figura de uma estrangeira todo 
o ideal de devoção e temor a Iahweh que o povo de Israel deveria 
ter. Uma história baseada na fidelidade, na bondade e no temor a 
Iahweh.

Este livro é bastante inovador. Naquela época, prevaleciam 
algumas idéias centrais de pensamento. Uma delas era a questão 
da doutrina da retribuição.

Acreditava-se que aquele que fosse bom e fiel aos preceitos 
de Iahweh seria abençoado aqui na terra. Essa bênção consistia 
na riqueza de bens e em uma família numerosa. O sofrimento era 
também fonte de purificação e de perdão e motivo de retorno à 
graça de Iahweh (Jonas). Um dos primeiros livros que questiona 
esta doutrina é o livro de Jó. Neste livro, Jó perde todos os seus 
bens sem nenhum motivo aparente, mas continua perseverante e 
fiel a Iahweh. A perseverança e a fidelidade de Jó a Iahweh são 
um ensinamento de esperança para aqueles que estavam sofren-
do injustiças. O sofrimento não era simplesmente um castigo de 
Iahweh, mas fruto das desigualdades sociais. O sofrimento de Jó 
reflete apenas a situação de muitas pessoas naquela época. Pessoas 
que viviam angustiadas e castigadas sem saberem o motivo.

O livro de Rute traça um paralelo do livro de Jó em relação 
à doutrina da retribuição. O questionamento de Jó e a conversa 
com os seus três amigos são expressados agora em Rute através da 
prática destas duas mulheres. O que em Jó era um questionamento 
se torna em Rute o fundamento de luta destas duas mulheres por 
seus direitos.

A história começa mostrando o sofrimento de uma família 
que tem de emigrar de sua terra natal para uma terra desconhecida. 
A fome era vista como ausência de Iahweh no meio do seu povo, 
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enquanto que a fartura de pão era sinal da presença de Iahweh (1,6). 
Depois que a família já estava estabelecida em Moab, o chefe da 
família morreu, e depois os seus dois filhos também. Mais uma 
situação de sofrimento para esta família.

Nenhuma obrigação unia mais essas mulheres. Noemi não 
tem mais filhos para que as noras pudessem se casar, e mesmo 
assim não podia tê-los, e mesmo que os tivesse, elas iriam esperar 
que eles crescessem (1,10-13)? Elas nem eram do mesmo povo e 
tinham uma religiosidade diferente. A insistência de Noemi faz com 
que Orfa fique com seu povo. Podemos imaginar que esta situa-
ção também fosse de sofrimento, de separação. Esta sua decisão, 
porém, não é condenada pelo livro. Simplesmente Orfa procurou 
o caminho mais fácil, e o livro continua narrando a história mais 
sofrida de Rute e Noemi. Noemi se sente amargurada com toda esta 
situação de penúria (1,21). Muito pior, ela também acha que isto 
é castigo de Iahweh. Aparentemente, poderia-se pensar que este 
castigo fosse por causa do casamento de Maalon e Quelion com 
as estrangeiras. Mas na continuação da história esta suposição é 
dissipada. O livro não condena estas atitudes. Muito pelo contrário, 
as duas esposas parecem ter sido fiéis aos seus maridos e Rute 
continua fiel à sua sogra, mesmo sabendo que vai ter de enfrentar 
muitas dificuldades. Aparentemente, o sofrimento destas mulheres 
não tem motivo algum. A angústia de Noemi é um questionamento 
do sofrimento, igual ao questionamento de Jó. Noemi pergunta: 
“Por que havereis de me chamar de Noemi quando Iahweh se 
pronunciou contra mim e Shaddai me afligiu” (1,21)? Noemi sabe 
transformar este questionamento em luta.

O primeiro passo dessa luta é dado por Rute. Ela está solidária 
com a angústia de Noemi e a ajuda a enxergar que o sofrimento 
não é castigo de Iahweh. Rute pede a Noemi para exercer o direito 
de respigar. A luta destas duas mulheres começa com a mais es-
sencial das necessidades humanas: o alimento. É neste momento 
que Iahweh interfere sutilmente: “Por felicidade, entrou ela na 
parte do campo que pertencia a Booz do clã de Elimelec” (2,3b). 
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É como uma mera coincidência que o livro relata de uma maneira 
simples a providência de Iahweh que dirige o destino das pessoas. 
Não só Rute vai respigar nos campos de Booz, como é acolhida 
por ele. Booz conhece a história de Rute e sabe de sua fidelidade 
para com Noemi. Ele, tal como Iahweh, sabe recompensar a fide-
lidade de Rute.

Na cena seguinte, Noemi também entra na luta para reencon-
trar a felicidade. Ela articula com Rute um jeito de fazer prevalecer 
as leis que defendem os mais pobres. Novamente a providência de 
Iahweh está presente na atitude de Booz ao reconhecer no ato de 
piedade de Rute um gesto louvável (3,10). Não é um mero acaso 
que o plano de Noemi dê certo.

Booz promete assumir o dever de Goel e faz isto em nome 
de Iahweh. Ele finalmente cumpre com o seu dever de Goel. E 
faz mais que isto. Mostra que as leis não servem para defender 
os pobres, por isto precisam ser mudadas. Booz demonstra que 
as leis devem ser cumpridas com o coração e não com o rigor da 
letra. Ele mostra que aquelas leis que não servem para defender os 
pobres não são leis de Iahweh. As leis, para serem leis de Iahweh 
precisam estar atualizadas no tempo e na situação de vida do povo.

Finalmente a felicidade volta a reinar na vida de Rute e 
Noemi. Booz contribui para este retorno à graça de Iahweh. O seu 
casamento com Rute é abençoado com um filho. Obed é quem res-
gata a vida de Noemi. As mulheres dizem: “Bendito seja Iahweh, 
que não te deixou sem alguém para te resgatar, que seu nome seja 
célebre em Israel. Ele será para ti um consolador e um apoio na 
tua velhice” (4,14-15a).

Obed pode ser visto já como uma prefiguração do Cristo. Seu 
nome significa “o servo”. Ele veio para servir e trazer a esperança a 
esta família, tal como Cristo, que traz a esperança ao mundo.

O conteúdo religioso do tema da providência pode ser re-
sumido naquilo que Booz diz a Rute no seu primeiro encontro: 
“Que Iahweh te retribua o que fizeste e que recebas uma farta 
recompensa da parte de Iahweh, Deus de Israel, sob cujas asas 
vieste buscar refúgio” (2,12).
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Outro aspecto marcante do livro é a sua visão universalista. 
Para mostrarmos esta visão universalista é preciso também outra 
linha de pensamento: o nacionalismo.

O nacionalismo tem sua origem na monarquia e teve períodos 
mais fortes e mais fracos. Neste período do exílio e do pós-exílio 
houve um ressurgimento do movimento nacionalista. Isto servia 
como uma forma de proteção dos costumes judaicos. Os judeus que 
estavam voltando do exílio, chamados de Golá no seu conjunto, 
defendiam a reconstrução do templo (Ag 1,2-13), a prática de ritos 
de pureza (Ag 2,11-14; Lc 11,37-39), a pureza racial (Esd 9,1-2; 
10,2-11), a esperança de um messias de linhagem davídica que 
viria para destruir as nações e governar os povos (Ag 2,21-23), o 
fortalecimento do poder dos sacerdotes.

Esse grupo entra em conflito com o interesse dos povos que 
tinham ficado na terra depois do exílio. Estes tinham se misturado 
com outros povos e não eram tão bem organizados como a Golá, 
que tinha o apoio do império persa.

Por outro lado, o pensamento universalista, que encontramos 
no livro de Jonas, Rute e em alguns trechos de Isaías, aceita com 
bons olhos os estrangeiros como pessoas que também são chamadas 
a participar do povo de Iahweh. Também mostra um desinteresse 
pelo templo que a Golá estava reconstruindo (Is 66,1-2). Em Isaías 
58,1-12 os ritos do jejum e da penitência são vistos de uma outra 
maneira, fazendo uma crítica severa a estes costumes, usados 
principalmente pelos sacerdotes do templo.

O livro de Rute, particularmente, não fala no templo nem nos 
sacerdotes, e esta ausência é muito significativa em uma época em 
que estas instituições eram muito importantes. A genealogia, como 
vimos, se reporta à família davídica e é considerada uma adição 
posterior (4,17b-22). O tema do messianismo é visto na figura de 
Obed, mas este não vem dominar as nações, e sim para ser servo, 
ser consolador das nações (4,15; Mc 10,45; Mt 20,28; Lc 22,27). O 
texto também não faz referência à monarquia, e, em contraposição, 
apresenta a história na época dos juízes, dentro de um modelo de 
organização que se contrapõe à monarquia.
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A oposição dos dois pensamentos revela basicamente os 
ideais de duas classes distintas na época. De um lado estava a 
Golá, bem mais organizada e estruturada, sendo apoiada inclusive 
pelo império persa. Do outro lado estava o povo que tinha ficado 
na terra na época do exílio e que não podia expressar abertamente 
seu pensamento.

Os nomes dos personagens também revelam a história do 
povo de Israel. Cada nome tem um significado ligado à história 
do povo. O início da história já nos transpõe para a época dos 
juízes. Esta época ficou na memória do povo como um período 
de conquistas. O povo tinha se estabelecido na terra e sua orga-
nização era comunitária e descentralizada. O povo não tinha um 
poder centralizado e Iahweh era o rei do povo. Elimelec, esposo de 
Noemi, lembra isto na história de Rute. Seu nome significa “meu 
Deus é rei”. Enquanto Iahweh era o rei, o povo prosperava (Jz 
8,22-23). Depois o povo pediu um homem como rei, igual ao que 
as outras nações tinham (1Sm 8,4-6), e isto desagradou a Iahweh 
(1Sm 8,7). Por isso o livro diz: “Morreu Elimelec” (1,3). A história 
da monarquia foi muito ruim para a fé do povo. São poucos os reis 
que são elogiados pela Bíblia. Além do mais, a monarquia trouxe 
pesados impostos e enfraqueceu o poder das tribos. A saída da 
família de Elimelec de Belém para Moab revela este afastamento 
e nos faz lembrar o exílio, aqui neste caso por causa da fome. A 
fome é vista como um castigo de Deus e o exílio acontece devido 
à infidelidade do povo. Longe de sua terra, o povo se sente mais 
fraco e sua fé é provada. “Como podemos nós cantar um cântico 
do senhor em terra estranha?” (Sl 136,4). A esposa de Elimelec se 
chama Noemi, que significa encantadora, agraciada ou graciosa. 
Noemi representa o povo. Da aliança do povo com o seu Deus 
surge a graça. Esta relação do amor de Deus para com seu povo 
exigia que o povo o reconhecesse como seu único rei. Quando o 
povo quebra a aliança, este círculo também é quebrado, e sua vida 
perde a graça e se transforma em amargura. Noemi muda seu nome 
para Mara (a amarga, 1,20).
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Os dois filhos de Elimelec se chamam Maalon (enfermidade) 
e Quelion (desfalecimento). Eles representam o reino dividido: 
Israel e Judá. Eles são os filhos da aliança de Deus com o povo. 
Na história desses reinos, muitos reis esqueceram que Iahweh era 
o único rei do povo e procuraram outros deuses. Por isso esses 
reinos vão ficando enfermos e desfalecidos. Tanto o reino de Israel 
como o reino de Judá vão se enfraquecendo e sendo dominados por 
outras nações (Assíria e Babilônia). Por isso o livro diz: “Morreram 
também os dois” (1,5). O que sobrou do povo foi levado para o 
cativeiro; tiveram que sair de suas terras e se misturar com outros 
povos, religiões e costumes diferentes dos seus. Rute (a amiga) e 
Orfa (a que dá as costas) representam esta miscigenação. No exílio 
o povo teve que enfrentar muitas dificuldades e muitos perderam 
sua identidade e sua fé em Iahweh.

Restava apenas Noemi, transformada em Mara. Não tinha 
nem seus filhos, nem seu marido. Sem os filhos, sem um futuro; 
sem marido, sem Deus. O povo estava fraco e sem esperança.

Este primeiro capítulo do livro de Rute segue o pensamento 
deuteronomista para explicar ao povo em forma de parábolas a 
causa de sua desgraça. Mostra a infidelidade do povo e o castigo 
mandado por Deus. Infidelidade por ter pedido um rei e se afastado 
da fé em Iahweh.

Mas o livro prossegue sua história. O autor quer mostrar ao 
povo que Deus não os tinha abandonado. O exílio acabou e o povo 
retornou à sua terra. Iahweh havia abençoado novamente o seu 
povo com o pão (1,7). O livro de Rute aponta para a organização 
do povo na busca dos seus direitos de pão, terra e família. Iahweh 
faz suscitar um Goel, um juiz, como nos tempos dos juízes. Booz 
(pela força) é este juiz que vai resgatar o povo do sofrimento (Sl 
121,2-4). “Ele não descansará enquanto não resolver a questão” 
(3,18).

O casamento de Booz e Rute pode ser visto como a renovação 
da aliança de Iahweh com o povo. Desta vez a aliança não é feita 
somente com o povo de Israel, mas com todos aqueles que amam 
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e fazem de Iahweh seu verdadeiro Deus. A união conjugal é um 
símbolo muito usado para mostrar a relação de Deus com o povo. 
Em Oséias, por exemplo, o profeta casa com uma mulher que se 
prostitui com outros homens. A infidelidade é a causa do castigo 
que se abate sobre a mulher – povo (Os 2,4-15). Mesmo assim, o 
profeta continua amando e perdoando essa mulher, a ponto de pagar 
o seu resgate a outro homem (Os 3,2). Todo este amor de Oséias 
por sua amada infiel é símbolo do amor de Iahweh por seu povo.

Esta temática é muito difundida na Bíblia, principalmente 
pelos profetas (Is 1,21; Is 50,1; 54,6-7; Jr 2,2; 3,1; 3,6-12; Ez 16 
e 23). A linguagem usada, porém, é bastante machista. A mulher, 
que é a imagem do povo, é sempre vista como infiel (Os 3,1), a 
prostituta (Os 1,2; 2,4-7), aquela que está atrás de riquezas (Os 
2,7); enquanto que o homem, imagem de Iahweh, é visto como 
dono de sua esposa (Rt 2,5), o esposo fiel (Os 2,22), que castiga e 
que perdoa (Os 2,9-22).

O livro de Rute não mostra essa visão machista da relação 
homem – mulher. Rute é viúva e é apresentada como exemplo para 
Israel. Booz, ao que parece, não tinha outra mulher. O casamento 
com uma estrangeira não é visto mais como símbolo de fornicação 
e prostituição. O sofrimento do povo, conseqüência do pecado, é 
mostrado no início do livro através do sofrimento e da amargura 
de Noemi, que pensa ser castigo de Iahweh (1,20). Mesmo assim, 
Noemi não é vista como uma mulher infiel. Ela parece ser vítima 
de uma catástrofe que se abate sobre sua família e que a coloca 
em uma posição desagradável. Ser mulher, viúva e sem posteri-
dade era, para a sociedade machista da época, um castigo de Deus 
(1,11-13). Mas a ação de Iahweh através de Booz vem resgatar a 
dignidade destas mulheres e as coloca como exemplo de fidelidade 
a Iahweh (1,16s; 2,11s; 3,10s; 4,11s). Um aspecto digno de nota é 
que as mulheres – Rute e Noemi – têm toda a iniciativa. Elas é que 
montam a estratégia de ação e, na verdade, são elas que imprimem 
o movimento e a direção ao relato.
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No Novo Testamento, Jesus apresenta-se como o esposo (Mt 
9,15; Jó 3,29). O apóstolo Paulo usa este tema (2Cor 11,2; Ef 5,25-
33) para ilustrar a igreja como a esposa e Jesus como o esposo. O 
Apocalipse retoma este mesmo tema em 21,2.

Iahweh voltará a ser o rei do povo. Ele fará suscitar no meio 
do povo um representante. Mas este não virá como os antigos reis 
que foram pesados para o povo (2Rs 12,10b-11). Ele virá como 
servo. Virá para servir ao povo como em Is 42,1-4:

“Eis o meu servo que eu sustento,
o meu eleito, em que tenho prazer.
Pus sobre ele o meu espírito,
Ele trará o julgamento às nações.
Ele não clamará, não levantará a voz,
Não fará ouvir a sua voz nas ruas;
Não quebrará a cana rachada,
Não apagará a mecha bruxuleante,
Com fidelidade trará o julgamento.
Não vacilará nem desacorçoará
Até que estabeleça o julgamento na terra;
Na sua lei as ilhas põem a sua esperança”.
Outros cantos de Isaías também falam do servo de Iahweh 

(Is 49,1-7; 50,4-11; 52,13-53). Obed (o servo) representa esta 
esperança do povo. Seu próprio nome já fala da sua missão. Os 
pais de Obed também falam do serviço através do seu testamento. 
Booz e Rute são exemplos de pessoas que souberam se despojar 
dos seus bens e de suas perspectivas de vida para serem servos 
das outras pessoas: Rute, de Noemi; Booz, de Rute e de Noemi. 
Mas ele ainda não é o enviado de Iahweh. Ele apenas anuncia a 
chegada do messias (Is 52,7).

4.2. Mensagem teológica para hoje
O livro de Rute está repleto de diálogos. Eles revelam as 

relações das pessoas, principalmente entre Rute e Noemi e entre 
Rute e Booz.
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O exemplo de Rute toca profundamente os nossos corações. 
Rute se despoja totalmente de sua perspectiva de vida junto do seu 
povo para seguir Noemi. Isto se dá claramente pela amizade entre 
estas duas mulheres. É esta amizade que faz com que Rute aceite a 
Iahweh como seu Deus e ao povo de Noemi como seu povo (1,15-
17). Perceba que Rute toma esta atitude não como preceito de uma 
lei. Ela não faz isto forçada por nenhum código ou norma. Muito 
pelo contrário. Seria mais coerente que ela cedesse aos pedidos de 
Noemi para ficar com seu povo (1,8-15). É pela simples amizade 
e amor entre estas duas mulheres que Rute resolve apoiar Noemi. 
Nesta amizade sincera e desinteressada surge no coração de Rute 
o desejo de abandonar seus costumes para seguir os costumes do 
povo de Noemi. Noemi não exige esta mudança de Rute, ela é 
um ato espontâneo de conversão. É na relação do dia-a-dia com 
Noemi que Rute descobriu Iahweh. Iahweh se deixa transparecer 
no relacionamento das pessoas. Muitas pessoas não acreditam no 
cristianismo ou em outras religiões porque vêem seus próprios 
membros brigarem entre si. Rute nos traz esta mensagem de ami-
zade e união onde Iahweh se torna presente
(1,11-12).

Booz também se despoja de seu dinheiro pela causa dos mais 
pobres. Ele não terá direito à terra, nem direito de dar seu nome 
ao menino. O exemplo de Booz é um chamado de Deus para o 
engajamento dos mais ricos na luta pelos direitos dos mais pobres. 
Este engajamento não pode ser interesseiro, como o tal do fulano 
(4,4.6). À medida que Booz se despoja de seus interesses, ele acaba 
conquistando Rute e, conseqüentemente, o convívio familiar com 
Noemi e Obed. Creio que estes relacionamentos são o ponto forte 
do livro de Rute.

Rute também nos chama a atenção para a luta dos marginali-
zados pelos seus direitos. O livro é uma exortação ao cumprimento 
das leis do levirato e do resgate revistas pela ótica dos empobre-
cidos e pelas novas necessidades surgidas. Hoje estas necessidades 
continuam sendo bem parecidas e são acrescentadas outras mais. 
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Rute e Noemi dão exemplos de como estas duas mulheres se uni-
ram para lutar por seus direitos dentro de uma sociedade machista, 
nacionalista e de profundas desigualdades sociais. Elas são sinais 
para que os grupos menos favorecidos possam se unir e reivin-
dicar seus direitos. Principalmente os grupos que são minorias. 
Estes vivem em uma sociedade onde são discriminados por seus 
costumes, crenças, ideologias, situação social, questões técnicas, 
orientação sexual, etc.

Enquanto no Ocidente as mulheres já deram muitos passos 
na luta por seus direitos (nos grandes centros, como São Paulo, 
as mulheres representam 51% da população em atividade no 
mercado de trabalho), no Oriente, principalmente nos países de 
religião muçulmana, as mulheres são proibidas de trabalhar fora 
de casa. Mas elas estão tomando consciência do seu papel social 
e político em igualdade de condições com os homens e começam 
a se organizar neste sentido.

No Brasil, o movimento dos sem-terra começa a sensibilizar 
a opinião nacional. E se não convence a todos, pelo menos fomenta 
um grande debate a respeito da necessidade de reforma agrária e 
de estruturas para a sua implantação.

As populações negra e indígena no Brasil se organizam bus-
cando o respeito e a dignidade que desde o início da colonização 
foram-lhes negados. O preconceito racial é proibido pela consti-
tuição do Brasil, mas se percebe em muitas pessoas um racismo 
velado. Sabemos que este racismo foi aceito também pela Igreja 
Católica (apesar de alguns esforços na defesa dos índios). Em 
muitas comunidades religiosas, pessoas negras não podiam fazer 
os votos solenes e eram aceitas apenas como oblatos. Também não 
era permitida a ordenação de padres negros. Ainda hoje se percebe 
um racismo velado, principalmente nas tradicionais famílias mais 
abastadas.

Outros grupos, como os sem-teto, os meninos e meninas de 
rua, as pessoas aidéticas, homossexuais, idosas, etc., cada categoria 
nas suas particularidades, estão começando a se organizar e a exigir 
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respeito, dignidade e igualdade em relação à maioria.
Creio que o livro de Rute se identifica muito com a luta por 

melhores condições de vida dessas pessoas marginalizadas. Em 
uma sociedade que discrimina quem é diferente, quem tem baixo 
poder aquisitivo, quem é mais fraco, é natural que esses grupos se 
organizem na luta por seus direitos. A luta de Rute e Noemi é um 
exemplo de como os marginalizados podem participar das mudan-
ças sociais, pressionando as mudanças nas leis, na política, e apre-
sentando soluções práticas nascidas de suas próprias comunidades.

Um bom exemplo dessas soluções práticas é o que tem acon-
tecido no Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro. A comunidade 
desenvolveu o Projeto Mangueira do Amanhã, que desenvolve 
trabalhos nas áreas de esporte, educação, orientação para o trabalho, 
atividades sociais e culturais. Isto tem diminuído a criminalidade 
naquela área. Exemplos como este, também promovidos por grupos 
religiosos, surgem há vários anos no Brasil. Estes exemplos, inde-
pendentemente da orientação religiosa que tenham, são uma prova 
da universalidade de Deus e do seu espírito que sopra onde quer 
(Jo 3,8). Quem sabe, ainda vamos ver a população negra organizar-
se mais e propor à sociedade seus próprios projetos inspirados na 
rica tradição de seu passado-presente, particularmente a tradição 
do terreiro e do quilombo. Não estaríamos bem perto de Rute, ao 
inspirar-se nas instituições comunitárias do clã?

O Espírito de Deus e a luta dos homens e mulheres de bom 
coração geram a vida em abundância em nossas comunidades 
sofridas (Jo 10,10).
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