
Falar de amigos que partiram, sempre suscita saudades. Conheci o 
Pastor Nirton dos Santos quando ele era o líder da Assembleia de Deus 
em Lages e eu, Prefeito. Anos depois, na condição de Governador do es-
tado, acompanhei o trabalho árduo, intenso e competente que ele exerceu 
em todo o território catarinense como Presidente da Convenção das Assem-
bleias de Deus em nosso estado; ocupando, também, a Vice-Presidência des-
ta respeitada denominação evangélica em nível nacional. Li a sua biografi a, 
Refúgio para um pardal, e me emocionei pela sua história de superação: de 
menino de rua a presidente por três décadas da instituição convencional 
assembleiana; além de ter pastoreado várias igrejas em solo catarinense por 
mais de sessenta anos. Um líder de sucesso!

Não apenas cumpriu com fi delidade a sua missão eclesiástica, mas 
também nos deixou o legado da boa literatura. Neste texto, publicado post 
mortem, Pastor Nirton mais uma vez dá a sua contribuição ao ensino da Pa-
lavra de Deus, construindo nestas páginas uma análise seletiva e devocional 
do livro histórico da Bíblia chamado Rute, expondo com a autoridade que 
lhe era peculiar as lições espirituais que alimentam a nossa alma. 

O leitor, assim como ocorreu comigo, fi cará satisfeito com o que en-
contrará nas páginas deste precioso livro. 

Raimundo Colombo
Ex-Governador de Santa Catarina
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Prefácio

Julho de 2020, em plena pandemia da COVID-19, 
papai foi internado com os dois pulmões com-

prometidos por bactérias. Após dois meses hospitaliza-
do, retornou à sua casa para desfrutar por apenas mais 
uma semana do convívio com a família.

Foi nesta curta semana que papai me falou: “Não 
sei quanto tempo ainda terei de vida, mas quero realizar mais 
um sonho: publicar aqueles manuscritos sobre o livro de Rute”. 
Imediatamente fiz uma revisão gramatical e ortográfica 
do texto (sem comprometer o estilo do autor); levei uma 
proposta da capa do livro para ele opinar e, então, essa 
se tornou a sua última leitura, soletrando com as forças 
que lhe restavam:  Rute, a vitória da determinação.
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Publicar esta obra Post Mortem, traduz duas mis-
sões; a primeira, homenagear este líder extraordinário; 
segunda, proporcionar aos leitores uma biografia devo-
cional da jovem pagã Rute, convertida ao Deus de Isra-
el, proporcionando uma mensagem sobre o destino de 
todos nós e de cada um em particular, chamados para 
participar da vida com Deus.

A soberania divina permanece desconhecida por  
um significativo número de cristãos, quase voluntaria-
mente ignorada; contudo, nestas páginas o leitor enten-
derá melhor que mesmo sob pena de enfrentar riscos e 
perigos, confiar no agir divino faz toda a diferença entre 
derrota e vitória; de fato, a autoridade das narrativas bí-
blicas será sempre um facho de luz na hora das opções 
práticas da vida cristã.

Pastor Nirton dos Santos, um menino de rua que 
se tornou uma liderança eclesiástica respeitada no Bra-
sil, faz da heroína bíblica Rute uma personagem que 
abre a sua alma para nos ensinar que na caminhada da 
vida é preciso saber chorar e sorrir.

 Ismael dos Santos
Doutor em Literatura
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Introdução

Dou graças ao meu Deus pela caminhada de 
fé, pela família, pelos amigos e meios que Ele 

me concedeu para poder escrever. Reconheço não ter 
vocação na arte literária; mas quero usar a minha men-
te, as minhas recordações e experiências com a Palavra 
de Deus para percorrer os 85 versículos deste belo li-
vro bíblico de Rute, buscando edificar os leitores com 
algumas reflexões cristãs. Desejo, em especial, mostrar 
as virtudes dessa heroína nobre e determinada, chama-
da Rute, sem esquecer outros personagens que brilham 
neste pequeno livro do Antigo Testamento. O meu ob-
jetivo está limitado em comentar cada versículo e deles 
extrair as lições que contribuam no fortalecimento da 
fé e que possam glorificar o nome de Jesus. Centenas 
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de comentários bíblicos já foram publicados sobre a his-
tória de Rute; cada um deles ressaltando determinadas 
peculiaridades. Busco, nestas linhas, dar uma ênfase de-
vocional. Se de alguma forma este texto o motivar para 
estar mais perto de Deus, terei cumprido o meu propó-
sito.

Boa leitura!

O autor
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1

A versão da Bíblia revista e corrigida abre o li-
vro de Rute com a expressão “E sucedeu”. Tra-

ta-se do tradicional sinônimo da palavra “aconteceu”.

Ora, falando de acontecimentos, eu sei que com 
cada pessoa neste mundo já ocorreram coisas negativas 
e positivas, alegres e tristes, boas e ruins; todavia, eu 
sei, também, que a coisa mais preciosa que pode e deve 
acontecer para um ser humano consiste na experiência 
de uma nova vida em Cristo Jesus; isto é, nascer de novo 
e ter seu nome escrito no Livro da Vida; e, então, poder 
exclamar com alegria: Jesus me salvou!

De fato, temos na história de Rute mais um acon-
tecimento dos milhares que a Bíblia Sagrada registra. 
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É claro que as Escrituras não narram apenas os aconte-
cimentos positivos e maravilhosos; como se pode ver, 
inclusive, mesmo neste pequeno livro; porém, buscarei 
me concentrar em alguns fatos que comprovam o poder 
divino para mudar o curso de uma história, mesmo sen-
do ela inicialmente trágica.

Principiemos com versículo introdutório do capí-
tulo primeiro: “E aconteceu que, nos dias em os juízes jul-
gavam, que houve uma grande fome na terra; por cujo motivo 
um homem de Belém de Judá, saiu a peregrinar nos campos 
de Moabe, ele sua mulher e seus dois filhos”. Esta é uma his-
tória contextualizada nos dias dos juízes: um tempo em 
que Deus colocou lideres para julgar o povo de Israel. 
Ora, sabemos que nesse período de mais ou menos 300 
anos, por diversas vezes o povo de Israel se desviou dos 
caminhos do Senhor e abandonou ao Deus Todo Pode-
roso que os tinha tirado da terra do Egito. Este povo 
escolhido passou a adorar outros deuses.

Tudo principiou logo após a morte de Josué e dos 
anciãos que viveram no seu tempo, conforme está es-
crito em Juízes 2.10. Esta nova geração se desviou dos 
caminhos do Senhor e passou a se inclinar diante de 
ídolos pagãos que restaram do tempo de Josué. Deus 
permitiu que tais cultos ficassem na Terra Prometida 
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para por eles provar o povo de Israel, visando saber se 
eles serviriam a Deus ou não (Js 2.20-23).

É claro que isso não nos causa nenhuma surpresa, 
pois vivendo ainda Josué e o povo de Israel vendo as 
maravilhas que Deus fazia perante os seus olhos e como 
Deus expulsou aquelas poderosas nações, fazendo até a 
terra parar de girar, atendendo a oração de Josué para 
que ele pudesse destruir aquelas nações, mesmo assim 
eles ainda carregavam deuses estranhos com eles (Js 
24.23). Isso é simplesmente terrível, mas é uma tremen-
da verdade: Israel, desde que saiu do Egito, sempre foi 
inclinado à idolatria e só foi liberto desta maldade cen-
tenas de anos mais tarde, após o cativeiro babilônico.

Quando penso na situação do fracasso espiritual 
de Israel, as vezes eu me pergunto: por que Deus não le-
vantou outro líder para substituir Josué na liderança do 
povo de Israel, assim como Ele fez quando Moisés mor-
reu? Pois nos parece que toda esta situação foi motivada 
por falta de uma liderança forte, preparada por Deus 
para guiar o povo de Israel; afinal, não havendo pastor 
as ovelhas se dispersam (Zc 13.7). Na verdade, isto aqui 
nos parece ser um mistério, mais somente Deus tem a 
resposta, pois Ele é soberano.
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Porém, penso ainda que esse assunto depende 
muito do líder; afinal, Moisés teve mais tempo e experi-
ências para preparar um substituto, seu auxiliar Josué, 
enquanto o próprio Josué já teve que se ocupar mais 
com as guerras para enfrentar o desafio de conquistar 
Canaã; o que, por certo, dificultou a preparação de um 
líder para ser o seu substituto.

De qualquer forma, por falta de uma sábia lide-
rança o povo se desviou quase que totalmente dos ca-
minhos do Senhor; e como conseqüência do pecado do 
povo de Israel, Deus fechava os céus e por longo tem-
po não chovia, como aconteceu muitas vezes em que o 
povo sofreu um grande período de fome. Na história 
posterior de Israel, não foi diferente, como por exemplo, 
nos dias do profeta Elias, no tempo do rei Acabe. Elias 
orou e por três anos e meio não choveu (1 Rs 17.1); tam-
bém no tempo do profeta Eliseu (2 Rs 8.1); e, ainda, nos 
tempos de outros profetas (Jr 14.1-22; Jl 1.10-12).

No contexto de Rute, o povo de Israel mais uma 
vez caiu na idolatria, desobedecendo os mandamentos 
do Senhor, então a fome veio como castigo sobre todos. 
E isso era terrível, pois mesmo que um pequeno núme-
ro de israelitas não se contaminasse com os pecados de 
idolatria, conforme aconteceu no tempo de Elias, assim 
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mesmo eles eram atingidos pelos efeitos da fome (1 Rs 
19.18). E isso infelizmente acontece ao longo da história, 
inclusive nos dias atuais, cumprindo o que foi predito: o 
justo pelos injustos (1 Pd 3.18). Sim, cristãos fieis sofrem 
junto com os ímpios. Enquanto eu escrevia as primeiras 
páginas deste comentário bíblico, por exemplo, aqui em 
Blumenau e em toda a região do Vale do Itajaí, ocor-
reu uma catástrofe: fortes chuvas que causaram a des-
truição de aproximadamente três mil casas na cidade; e 
centenas de irmãos perderam suas moradias, terrenos e, 
alguns, até familiares, mas não perderam a fé. 

Sob a ótica climática, na cidade de Belém e na re-
gião de Israel foi o contrário. A causa da tragédia estava 
na falta de chuva que levou os campos a não produzi-
rem alimentos. A situação levou muitas pessoas a mi-
grarem para outros lugares e para outros países, num 
paralelo ao registro bíblico da mulher sunamita e sua 
família no tempo do profeta Eliseu (2 Rs 8.1-3).

Nos dias de Rute havia um homem de Belém de 
Judá que foi peregrinar nos campos de Moabe com sua 
família. A fome forçava as pessoas a venderem suas ter-
ras; outras simplesmente a deixavam e decidiam pere-
grinar em lugares distantes. É assim que surge a narra-
tiva sobre Rute. 
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O peregrino da nossa história se chamava Eli-
meleque. Sua mulher Noemi e os dois filhos, Malom 
e Quiliom, formam o primeiro grupo de personagens 
desta narrativa bíblica. Estes efrateus saíram de Belém 
de Judá, vieram aos campos de Moabe e ali ficaram em 
meio a um povo pagão. 

Elimeleque quer dizer “Deus é meu Rei”. Sua es-
posa, Noemi, “agradável”; por sua vez, Malom, significa 
“enfermidade”, e Quiliom, “perfeito”. Os nomes com seus 
significados nem sempre se harmonizam com os seus 
destinos. De qualquer maneira, aqui temos uma família 
que, sob o aspecto das circunstâncias materiais, pare-
ce mesmo que tinha razão de empreender tal mudança 
geográfica. A situação em Israel estava muito difícil: es-
cassez, desemprego, fome. A estiagem prolongada fazia 
suas vítimas.

Uma observação interessante: temos aqui um 
contraste sobre o que acontecia no país de Israel e o que 
estava ocorrendo no país de Moabe. Nas terras do povo 
de Deus, não chovia; enquanto que no país de Moabe, 
habitado por gente pagã, havia chuva e alimento. E esta 
na verdade tem sido muitas vezes a maneira de Deus 
agir, mostrando que Ele é soberano; neste caso, decidiu 
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favorecer os ímpios e castigar o seu povo por não aten-
der as Suas ordenanças; portanto, esta diferença nem 
sempre é para o bem, as vezes ela aparece para o mal, 
dependendo da soberana vontade de Deus. Já no Egi-
to Deus fez o contrário, fazendo uma positiva distinção 
entre os egípcios e o povo de Israel (Ex 11.7).

Retomemos o tema das mudanças. Em certos casos 
uma transposição geográfica se torna viável, necessária 
e até mesmo uma benção. Pode ser uma mudança para 
outro país, para outra região, para outra cidade ou até 
mesmo para outro bairro; isso depende das causas e cir-
cunstâncias e, especialmente da vontade de Deus. Cabe 
ao cristão orar e estar seguro da vontade divina neste 
particular, para então se mover com a sua família para 
outro lugar; caso contrário, poderá sofrer muitos revezes 
e trazer grandes prejuízos para ele e para os seus amados.

Ilustra esta questão o triste exemplo de Ló e sua 
família. Quando o seu tio Abraão viu que não podiam 
mais viver juntos – por causa do grande rebanho que 
possuíam –, ele chamou o seu sobrinho Ló e lhe propôs 
uma separação pacífica, dizendo-lhe: “Percebo uma con-
tenda entre os nossos pastores. Isso não é bom por que nós 
somos parentes; escolhe para onde queres ir: se escolheres a 
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direita, eu irei para a esquerda; se escolheres a esquerda eu 
irei para a direita”. Que bela atitude do Patriarca. Seria 
prudente se os crentes assim procedessem: desastres se-
riam evitados, famílias seriam diferentes, igrejas seriam 
mais saudáveis e as bênçãos de Deus fluiriam muito 
mais abundantemente sobre todos. Os lideres da Casa 
do Senhor não gastariam tantas energias tentando re-
solver questões fúteis e desta forma teriam mais tempo 
para se dedicarem ao Reino de Deus. 

Ló levantou seus olhos e avistou toda a campina 
do Jordão: um vale muito fértil ainda hoje; e, então, o 
rico sobrinho de Abraão se mudou para lá com sua fa-
mília. Pouco a pouco ele foi armando sua tenda, descen-
do para Sodoma e logo estava morando naquela cidade 
pecaminosa com sua esposa e suas filhas (Gn 13.7-13). 
Tempos depois, ocorreu uma guerra contra Sodoma. Ló 
e sua família ficaram prisioneiros e foram levados cati-
vos. Quando o seu tio Abraão soube do acontecimento, 
armou 318 empregados, atravessou o Jordão e os liber-
tou. Porém, Ló estava agarrado em Sodoma e a sua fa-
mília, tão acostumada com aquele ambiente pecaminoso, 
decidiu que voltaria a morar no antigo ambiente imoral.

Finalmente, os anjos de Deus foram enviados para 
destruir Sodoma e Gomorra. Como você deve lembrar, 
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os seres angelicais tiveram que pegar Ló e a sua família 
pela mão e tirá-los de Sodoma, graças à oração de seu 
tio Abraão (Gn 19.29); contudo, o resultado foi terrível: 
a mulher de Ló, desobedecendo a ordem do anjo de não 
olhar para trás, transformou-se numa estátua de sal (Lc 
17.32). Depois disso, Ló foi morar com suas duas filhas 
numa caverna; e tendo sido embriagado por elas, coabi-
tou com suas filhas e ambas ficaram grávidas, gerando 
dois povos: os moabitas e os amonitas (Gn 19.30-38).

Lamentavelmente, esta é a triste história de quem 
faz uma mudança sem considerar o futuro espiritual de 
sua família; pensando apenas em ficar rico, ter uma boa 
posição financeira, mesmo que isso implique em pre-
juízo as bênçãos espirituais que são eternas. Como diz 
o sábio Salomão: “A benção do Senhor é que enriquece e 
não acrescenta dores” (Pv 10.22). Idêntica postura pode 
ser observada em Esaú que trocou a sua primogenitura 
por um prato de lentilhas. O resultado foi contabilizado 
em tristezas e lágrimas, sem alcançar arrependimento 
(Hb 12.16,17).

Retornando à nossa história, Elimeleque e sua 
família foram peregrinar nas terras dos moabitas, jus-
tamente no meio de um povo descendente de Ló com 
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sua filha mais velha; povo que no futuro se tornaria 
um constante inimigo de Israel. Naquela época, porém, 
ocorria um período de paz entre o país de Israel e Mo-
abe. E foi por esta razão que Elimeleque levou sua famí-
lia para peregrinar no meio daquele povo pagão. É claro 
que ao tomar tal decisão, Elimeleque teve que fazer al-
gumas transações. 

Presume-se que ele vendeu a sua terra em Belém, 
o que foi um mau negócio; afinal, sua terra, considerada 
terra santa, Deus tinha dado como herança ao seu povo. 
Agora ele vai e adquiri um pedaço de chão em uma 
terra pagã, habitada por um povo que venerava outros 
deuses. Quanto a isso, Elimeleque saiu totalmente da 
vontade de seu Deus, fazendo uma mudança precipita-
da, cujas conseqüências logo começaram a surgir. 

Naturalmente, todos nós estamos sujeitos a tomar 
decisões equivocadas. Hoje, com quase 90 anos vividos, 
posso olhar para trás e recordar desapontado para algu-
mas decisões que tomei e que mais tarde me trouxeram 
tristezas. Mas o importante é reconhecer o equívoco e 
buscar a graça e o perdão divino para prosseguir de ca-
beça erguida pelos novos caminhos que o Senhor Deus 
nos mostrar. Como cristãos, o importante na hora de de-
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cidir será buscar o conselho do Senhor e da Sua Palavra, 
para não tomar decisões precipitadas, sem estarmos se-
guros da boa, perfeita, e agradável vontade de Deus.

A narrativa prossegue: “E morreu Elimeleque, mari-
do de Noemi; e ficou ela com seus dois filhos” (Rt 1.3). Vejam 
que trágico acontecimento. É verdade que não sabemos 
quanto tempo Elimeleque viveu na terra de Moabe até 
morrer; porém, o que sabemos é que Noemi ficou viú-
va com dois filhos para sustentar. Este israelita morreu 
longe do seu povo e da sua terra e lá ficou sepultado. 
Sua esposa teria que enfrentar a viuvez sem o ampa-
ro de seus amigos de Belém, agora tendo que viver em 
uma terra distante e pagã. Assim, numa conclusão pré-
via, diríamos que a escolha de Elimeleque não nos pa-
rece ter sido sábia. Se tivesse ficado em Belém com a 
sua família, mesmo passando por privações, certamente 
Deus haveria de suprir as suas necessidades. E isto evi-
taria a venda de sua terra em Belém. Evitaria a peregri-
nação entre os moabitas e, talvez, evitaria a sua própria 
morte e o desastre que posteriormente desabou sobre a 
sua família. 

O narrador sagrado prossegue informando que 
os dois filhos de Elimeleque tomaram para si mulheres 
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moabitas (Rt 1.4). O nome de uma era Orfa e da outra, 
Rute. Eles permaneceram juntos em Moabe por quase 
uma década. 

Tudo indica que estes jovens se adaptaram muito 
bem com a cultura e os costumes do povo moabita. O 
relacionamento foi tão bom que eles vieram a se casar 
com moças moabitas, o que contrariava as leis e os cos-
tumes que regiam o povo de Israel. Ora, Deus sempre 
advertiu o Seu povo para que não se misturasse com os 
povos de outras nações, pois isso os levaria também a 
adorarem os seus deuses (Jz 23.7); entretanto, quanto 
aos filhos de Noemi, como eles já estavam muitos anos 
na terra de Moabe, talvez já tinham se esquecido dos 
mandamentos do Senhor e não viam nenhum mal em 
se casarem com pessoas de origem pagã. E, pode ser, 
também, que estas moças não contrariavam as atitudes 
de Noemi em sua maneira de cultuar ao Deus de Israel; 
uma sogra agradável poderia muito bem influenciar as 
noras para que participassem de cerimônias ligadas ao 
culto ao Senhor Deus de Israel. 

Após uma década entre os moabitas, Noemi já não 
era mais simplesmente uma peregrina. Acredito que se 
não acontecesse a morte de seus dois filhos, ela nunca 
mais voltasse a Israel. Isso foi uma coisa muito natural por 
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causa dos laços familiares; por outro lado, as suas noras, 
enquanto tinham os seus maridos, não estavam dispostas 
a deixarem a sua terra, os seus pais, os seus parentes, para 
se aventurarem em Israel, cuja religião e costumes eram 
diferentes dos padrões de vida que elas tinham em Moabe.

Destaque-se, aqui, que ambas as noras gostavam 
muito de sua sogra. Trata-se de uma positiva virtude. 
Então, quando os seus maridos morreram, elas se ape-
garam a Noemi e decidiram não retornar imediatamen-
te à casa de seus pais; antes, apegaram-se ainda mais à 
sua sogra a quem muito amavam.

Não sabemos o espaço de tempo que houve entre 
a morte de Malom e do seu irmão Quiliom; podem ter 
passados dias, meses ou anos. Tudo o que nos foi dito é 
que ambos morreram na terra de Moabe (Rt 1.5), ficando, 
assim, Noemi desamparada de seus dois filhos e de seu 
marido. O cenário é trágico. Esta mulher chegara com o 
marido e os dois filhos em Moabe. Uma década depois 
ela perdeu os três. 

É provável que quando chegaram a Moabe te-
nham sido bem acolhidos. Venceram a barreira do idio-
ma e da cultura daquele povo, talvez pela razão de Mo-
abe ser um país vizinho de Israel. Se adaptar aos costu-
mes e a cultura dos moabitas até que era possível, mas 
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o que eles não podiam era trocar o seu Deus Jeová, o 
Senhor, pelo deus Quemós, representado por uma es-
tátua de bronze feita por mãos humanas. Tudo indica 
que, apesar de terem feito uma mudança fora da von-
tade divina, eles não tinham abandonado a sua fé no 
verdadeiro Deus, especialmente quando observamos o 
estilo de vida de Noemi.

Seja como for, uma coisa era morar em Belém, 
no meio do seu povo. Embora uma parte dos israelitas 
estivesse afastada dos caminhos do Senhor, um rema-
nescente permanecia fiel a Deus; assim, quem quisesse 
orar, poderia orar; quem quisesse cantar, poderia cantar 
louvores ao Senhor. Coisa bem diferente era o clima es-
piritual em Moabe, onde apenas havia o culto ao deus 
Quemós, acompanhado de cerimoniais profanos e até 
de sacrifícios humanos, especialmente de crianças, que 
eram colocadas nos braços incandescentes daquela hor-
rível estátua.

E aqui encontramos a viúva Noemi. Sua casa pas-
sou a ser conhecida como “morada das três viúvas”. 
Que miséria! Que calamidade! Perder o marido e os 
dois filhos em terra distante. 

O que fazer? Noemi demonstrou determinação: 
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“Então se levantou ela com suas noras, e voltou dos campos 
de Moabe, porquanto na terra de Moabe ela ouviu que o Se-
nhor havia visitado o seu povo dando-lhe pão” (Rt 1.6). Isso é 
surpreendente e maravilhoso! A pobre viúva, sem pers-
pectivas de uma vida digna na terra estranha, recebe 
uma boa nova: “Em Belém agora há pão!”. Noemi pensou: 
“É hora de retornar. Chega de tanto sofrimento neste lugar”. 
Chamou as suas duas noras e foi logo dizendo: “Eu vou 
voltar para a minha terra e para o meu povo; lá na minha terra 
tem pão e lá está o meu Deus e o meu povo”. 

O registro nos faz lembrar da história do profeta 
Elias, que apesar de operar tremendos milagres, veio a 
cair em grande desespero e desânimo por causa da per-
seguição movida por Jezabel, ao ponto de pedir a mor-
te. E, mesmo depois de ser alimentado duas vezes por 
um anjo, caminhou 40 dias e 40 noites; depois, meteu-se 
numa caverna no Monte Horebe. Finalmente, após Deus 
demonstrar o Seu poder sobrenatural, falou-lhe de ma-
neira delicada, porém, firme: “Volta pelo teu caminho”. O 
Senhor estava dizendo: “Elias, este caminho não é o meu. 
Este é o teu caminho. Eu não te alimentei para você se meter 
numa caverna, pois caverna não é lugar de um profeta”. E, 
assim, Elias teve que retornar mais de 400 quilômetros, 
buscando cumprir a ordem divina.
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Ora, sempre que saímos da vontade de Deus, o 
caminho da vitória consiste em voltar. O Filho pródi-
go também voltou. E quantas vezes nós já tivemos que 
voltar, reconhecendo nossas atitudes erradas, nossas 
palavras e pensamentos equivocados. E sempre que to-
mamos essa atitude acompanhada de verdadeiro arre-
pendimento e quebrantamento, Deus nos leva à novas 
conquistas e vitórias.

Sim, Noemi decidiu retornar quando soube que 
Deus havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento. É 
como diz o sábio: “Como água fria para a alma sedenta, assim 
são as boas novas vindas de outro país” (Pv 25.25). E foram 
semelhantes notícias positivas ouvidas pelos pastores de 
Belém que trouxeram também a todos nós a felicidade 
de uma esperança de glória eterna; através do nascimen-
to do filho de Deus. Bendita esperança em que repou-
sa toda a alegria e a certeza que um dia haveremos de 
nos encontrar também com o nosso “parente remidor”, 
o nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo; Ele que 
trouxe a este mundo miserável as riquezas de sua glória 
e que nos fará herdá-la por toda a eternidade.

Diante de algumas circunstâncias da vida, se não 
tomarmos alguma decisão seremos engolidos pela inér-
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cia. E assim será com todo o pecador que não atender o 
convite do Evangelho, pois infelizmente sofrerá o eter-
no castigo da morte eterna. 

Tomada a decisão, qual o próximo passo? Noemi 
“Saiu do seu lugar onde estivera, e as suas noras com ela. E 
caminharam, voltando à terra de Judá” (Rt 1.7). Noemi não 
voltou sozinha, mas suas noras resolveram acompanhá-
-la na jornada a Israel, mais precisamente a Belém de 
Judá, a terra natal de Noemi.

O texto bíblico afirma que elas saíram do lugar onde 
estiveram. O lugar onde Noemi vivera por quase dez 
anos. Um lugar nada agradável. Um lugar onde parecia 
que Deus estava distante. Um lugar onde tudo dera erra-
do. Um lugar de tristezas, lágrimas, sofrimentos, lamen-
tações, mortes e pobreza. Como bem discursou Noemi: 
“Cheia parti e vazia voltei”. O tempo vivido em Moabe fora 
um tempo inútil e desperdiçado. Só lhe trouxera tristezas 
e amarguras.

Isso me faz lembrar um dos lugares onde Israel 
acampou, quando andava de jornada em jornada pere-
grinando no deserto em direção à terra prometida. Tra-
ta-se de Cades Barnéia. Este foi realmente um lugar ter-
rível para Israel, pois quando chegaram ali já estavam 
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viajando quase dois anos. O povo deveria ter prossegui-
do e logo teria conquistado a terra de Canaã, conforme 
Deus lhes havia dito. Mas os israelitas não acreditaram 
que a terra prometida por Deus manava leite e mel e 
dali enviaram 12 homens para espiarem a terra. O re-
sultado foi uma desgraça para todo o Israel. Ali a nação 
ficou parada muitos anos e ali houve revoltas e rebeli-
ões. Foi ali, também, onde a terra se abriu e engoliu vi-
vos a Coré, Abiran, Datam e sua congregação. E, depois 
de mais uma revolta contra Moisés e Arão, Deus matou 
14.700 israelitas. A sentença final foi amarga: o povo te-
ria que rodear o deserto por mais de 37 anos, até que 
morressem todos aqueles murmuradores. Ao concluir 
o ciclo, o povo retornou a Cades Barnéia para finalmen-
te receber o “sinal verde” para transpor o Jordão (Nm 
13,14,16 e 20).

Noemi decidiu retornar. Ela e suas noras cami-
nham para Belém, nome que por inspiração poética 
significa “Casa de pão”. Parece que de inicio o retorno 
aplicar-se-ia somente a Noemi. Mas a vontade de Deus 
previa um plano bem mais amplo. De fato, o que estava 
para acontecer era a vinda definitiva de Rute a Belém, 
com repercussões históricas e proféticas muito além 
do que Noemi podia imaginar. E assim também pode 
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acontecer com as nossas vidas, mesmo que aconteçam 
alguns revezes e desastres; porém, quando voltamos 
para o centro da vontade de Deus, Ele faz o sol raiar no 
meio das tremendas tempestades e tormentas (Na 3.1).

Vamos agora ao próximo versículo: “Disse Noemi 
as suas noras: Ide voltai cada uma para a casa de sua mãe e 
o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com 
os falecidos e comigo” (Rt 1.8). Noemi, como uma boa so-
gra, parece não ter contrariado a decisão de suas noras 
em acompanhá-la; porém, a certa altura do caminho 
ela começou a analisar as consequências dessa mudan-
ça. Chegar em Belém com as duas noras moabitas seria 
um problema. E ela não gostaria de vê-las enfrentan-
do algum tipo de preconceito e até rejeição por parte 
dos israelitas. Então, ela as aconselha para que voltem 
a Moabe, onde seriam bem recebidas nas casas de seus 
pais. Noemi insiste: “Voltai para a casa de vossas mães”, 
desejando que o Senhor usasse de benevolência, como 
elas tinham feito com seus maridos e mesmo para com 
ela. A sogra não se recusa em desejar uma nova vida 
para as noras viúvas: “O Senhor permita que vocês casem 
de novo, e cada uma tenha o seu lar. Então Noemi se despediu 
de suas noras com um beijo. Porém elas começaram a chorar 
alto” (Rt 1.9).



30

Ora, sabemos que a viuvez é uma prova difícil 
para uma mulher, especialmente naquela época, quan-
do a sociedade relegava a mulher a um segundo plano 
de vida, tratando-a como alguém de uma classe infe-
rior, apenas para trabalhar e ter filhos; então, para uma 
viúva, o único meio era buscar abrigo em casa de seus 
pais ou de algum parente, até que surgisse um novo ca-
samento. 

A postura de Noemi foi sábia, mas desestabili-
zou ainda mais a frágil estrutura emocional das noras. 
A cena estava convidativa para o choro: as três haviam 
perdido os seus esposos e agora se avizinhava uma nova 
separação. Aquela era uma hora triste: uma despedida 
para sempre; por isso, as noras começaram a chorar 
alto, lamentando a inevitável perda do convívio. Elas 
não queriam de maneira nenhuma aceitar a proposta 
da sogra. E estavam dispostas a segui-la; caso contrá-
rio, Noemi tomaria o caminho de retorno a Belém e elas 
nunca mais a veriam. 

Despedida sempre se configura num momento 
de muita emoção, quase sempre sinalizada por tristeza, 
especialmente quando se trata de uma separação para 
sempre de alguém que você ama. Particularmente, já 
passei por esta triste experiência, quando Jesus recolheu 
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alguns dos meus filhos e especialmente a minha queri-
da esposa Isabel. É difícil explicar o que se sente e ape-
nas quem já passou por tais circunstâncias dimensiona 
o que isso representa.

No caso dessas três viúvas, havia não só a dor da 
separação, mas significava também o fim de uma famí-
lia. Aquelas noras amavam a sua sogra de verdade e, 
por isso, não queriam abandoná-la. O choro comprova-
va o amor e o apego que tinham para com aquela que 
fora a mãe de seus maridos. 

A distância que elas estavam de Belém de Judá era 
de mais ou menos 140 quilômetros. Imagino que tenha 
sido próximo à fronteira com Israel que Noemi aconse-
lhou suas noras a voltarem. Isto é natural, sempre que 
se faz uma viagem a outro país, quando nos aproxima-
mos da fronteira ou quando descemos do avião e nos 
dirigimos ao setor de imigração, aflora um nervosismo 
e a preocupação de que por alguma razão impeçam a 
nossa entrada: passaporte, visto de entrada, revista de 
bagagens, impressão digital, endereço onde vai se hos-
pedar, o que vai fazer no país, quanto tempo pretende 
ficar, quanto dinheiro carrega, quantas bagagens trans-
porta, e muitas outras perguntas complicadas que você 
tem que responder. Recordo-me dos velhos tempos 
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quando fazia viagens missionárias para a Argentina. 
Em diferentes ocasiões o crivo da alfândega foi tão cruel 
que parecia não nos restar alternativa senão retornar ao 
veículo e retomar o caminho de casa. 

Mas você já pensou que todos nós que vivemos 
neste planeta um dia teremos que infalivelmente fazer-
mos a nossa última viagem, com destino a eternidade? 
E como será ao chegarmos à fronteira desta vida terre-
na; isto é, quando a morte chegar ao nosso lado e tiver-
mos então que passar para o outro lado da vida? Você 
já tem o seu passaporte adquirido pelo sangue de Jesus? 
Já tens o visto de entrada para aquele país chamado céu, 
carimbado pelo selo do Espírito Santo? Já nascestes de 
novo? Já tens o teu nome escrito no livro da vida? Pense 
na seriedade deste assunto e esteja preparado (Am 4.12; 
Mt 22.10-14; Ap 20.11-15).

As noras de Noemi estavam decididas: “Não! Nós 
não voltaremos. Nós iremos com a senhora, e ficaremos com 
o seu povo”. Nestas palavras de Rute e Orfa, podemos 
ver que estavam dispostas a irem com a sua sogra para 
Israel. Esta decisão incluía uma tomada de posição, in-
cluindo abraçarem uma nova fé e serem incluídas no 
seio da comunidade israelita. Uma decisão como esta 
requeria sacrifício e renúncia. Isto nos remete à decisão 
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que precisamos fazer nos dias de hoje, deixando o pa-
ganismo e nos voltando para o autêntico cristianismo. 
Uma mudança total que abrange todas as áreas da vida.

Noemi, muito preocupada com os problemas que 
suas noras poderiam enfrentar em Israel, fez então uma 
exposição de motivos, argumentando e insistindo com 
elas para que voltassem: “Eu já sou muita velha para ter 
filhos, e mesmo que ainda pudesse ter filhos, vocês com certe-
za não iriam esperar até que eles crescessem para casar-se. E 
disse mais: Voltai minhas filhas, por que isso é mais amargo 
para mim do que para vocês, pois a mão do Senhor pesou sobre 
mim” (Rt 1.11-13). O patriarca Jó, na sua angústia, usou 
esse mesmo termo dizendo: “A mão de Deus me atingiu” 
(Jó 19.21). É um tempo de tristeza e angústia inexplicá-
veis. Mas, Deus é soberano!

Noemi expôs com franqueza para as suas noras as 
suas dificuldades e preocupações, as tristezas que estava 
passando e o medo de que o futuro em Belém fosse ainda 
mais complicado, não apenas pelo estado de viuvez das 
três, mas, sobretudo, pela origem étnica das duas noras. 

Nesse instante, ocorre uma cena dramática. Le-
mos no versículo 14 que ambas as noras “levantaram a 
voz e tornaram a chorar”. Orfa beijou a sua sogra e retor-
nou para Moabe. Rute se apegou a Noemi para sempre. 
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Duas noras em situação semelhantes. Duas decisões an-
tagônicas. Dois destinos completamente distintos.

Vejamos o primeiro quadro. Orfa, convencida de 
que o melhor a fazer era mesmo tomar o rumo da casa dos 
seus pais, despede-se da sogra com um beijo. Sob a ótica 
de qualquer dicionário, o beijo é um ato de tocar com os 
lábios em alguém ou em alguma coisa, fazendo uma leve 
sucção. A Bíblia cataloga diferentes tipos de beijos. Abro 
aqui um parêntese para nomear alguns deles:

O beijo da falsidade: Jacó enganando o seu pai 
Isaque (Gn 27.26,27);

O beijo da reconciliação: Jacó com o seu irmão 
Esaú (Gn 34.4);

O beijo da despedida: Davi e Jonatas (1 Sm 20.41) e 
Paulo se despedindo da igreja em Mileto (At 20.37);

O beijo que antecipou a mais linda história de 
amor conjugal mencionada na Bíblia (Gn 29.11);

O beijo do perdão: José perdoando aos seus ir-
mãos (Gn 45.15);

O beijo paternal: Davi beijando seu filho Absalão 
(2 Sm 14.33) e o pai do pródigo beijando o seu fi-
lho que voltou (Lc 15.20); 

O beijo da idolatria (1 Rs 19.18);
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O beijo da homenagem: o profeta Samuel beijan-
do Saul (1 Sm 10.1);

O beijo do reconhecimento da soberania divina 
(Sl 2.12); 

O beijo do arrependimento (Lc 7.38); 

O beijo da traição: Absalão beijando o povo (2 Sm 
15.5); Joabe beijando Amasa (2 Sm 20.9) e Judas 
beijando Jesus (Mt 26.48);

O beijo do respeito: Moisés beijando seu sogro Je-
tro (Ex 18.7);

O beijo da gratidão: Davi beijando o ancião Barzi-
lai (2 Sm 19.39);

O beijo fraternal (Rm 16.16);

E o mais importante beijo mencionado na Bíblia: o 
da Redenção (Sl 85.10).

No caso de Orfa, foi o beijo de quem fora conven-
cida pela sogra de que não havia outra saída: restava retor-
nar para Moabe e, infelizmente, para os seus deuses. Com 
essa atitude ela perdeu a oportunidade de ver sua cunha-
da se casar com o homem mais rico de Belém, de conhecer 
o Deus de Israel e, quem sabe, de conseguir também um 
bom casamento, sendo abençoada como foi Rute. 

É claro que os argumentos de Noemi eram con-
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tundentes, mas a índole espiritual de Orfa nos parece 
também bastante diferente daquela que dominava o co-
ração de Rute. Ao chegar em casa, Orfa deve ter dado 
aos seus pais todas as explicações que a motivaram a 
abandonar a sua sogra; de qualquer forma, esta viúva 
moabita perdera a melhor oportunidade de sua vida. 
Em Israel ela conheceria mais de perto o único Deus 
verdadeiro. Em Moabe, a história seria outra. 

Muita gente repete o mesmo erro. Começa a ca-
minhar com Jesus, mas quando o caminho fica estreito, 
preferem retornar à velha vida, abandonando a vere-
da que conduz à vida eterna. Eles dão meia volta e se 
inclinam para as coisas deste mundo. Todos os que se 
distanciam dos caminhos do Senhor perdem a oportu-
nidade de experimentar o agir de Deus, quase sempre 
oculto aos olhos humanos (Is 45.15). 

Enquanto Orfa se despede de sua sogra e também 
da história bíblica - pois nunca mais ouvimos falar a seu 
respeito -, a outra nora, Rute, começa a cintilar na gale-
ria dos heróis da fé, sendo incluída na própria genealo-
gia de Jesus. Como se lê no versículo 14, Rute chora e 
se apega a Noemi. Eu acho muito forte esta expressão: 
“se apegou a sua sogra”. Isso nos dá a idéia que ela se 
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agarrou, determinada a não se separar daquela mulher 
israelita. O caminho era Belém. Seria neste desconheci-
do lugar que a viúva moabita encontraria tanto o pão 
para o seu físico como o pão espiritual para a sua eterna 
felicidade. 

Noemi ainda fez um novo convite à desistência: 
“Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e seus deuses, volta 
tu também após ela” (Rt 1.15). A sogra estava tão amargu-
rada de espírito que para ela a melhor coisa era voltar 
sozinha a Belém. Não queria levar uma nora para sofrer 
junto com ela. Esses na verdade são aqueles momentos 
escuros da vida, momentos de desespero e tristeza que 
você não vê nem mais uma luz a brilhar. Você não quer 
ninguém junto de você. Parece que o melhor mesmo é 
se trancar, desaparecer, ficar sozinho e fazer como Elias: 
pedir a morte e pensar que está tudo acabado.

O tema da solidão e do isolamento nos faz lem-
brar do caminho de Emaús (Lc 24.13-35). Você ainda 
não passou por ele? Fique preparado, ele pode estar 
logo à frente. No relato de Lucas, dois discípulos esta-
vam em desespero: para eles todo o ministério de Jesus 
tinha acabado em nada. O Mestre tinha sido morto em 
uma cruz entre malfeitores e, logo, toda esperança tinha 
terminado. Restavam lágrimas, tristezas e lamentos. 
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Oh, mas não era assim! Mil vezes não! Pois Jesus estava 
ali, vivo e triunfante! E ao lado deles para fazer arder 
seus corações, abrir seus olhos e mudar aquele quadro 
cinzento em momentos de glória e alegria celestial. Eles 
retornariam a Jerusalém para, cheios de gozo, anuncia-
rem as boas novas aos demais discípulos.

E assim foi com Rute. As lágrimas seriam trans-
formadas em pétalas de alegria. Porém, antes que isso 
acontecesse, seria necessária muita determinação. E isso 
não faltou para Rute. Observe a narrativa bíblica: “Não 
me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la! 
Por que onde a senhora for, eu irei; e onde a senhora morar, eu 
também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será 
o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei e ali serei se-
pultada. Que o senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser 
a morte, separe-me da senhora” (Rt 1.16,17). 

Oh, maravilha! Para mim, aqui reside o mais lin-
do texto do livro de Rute. A mais bela declaração de 
fidelidade já feita por alguém, demonstrando amor sem 
limite. A expressão de Rute é tão magnífica e procede de 
uma decisão tão firme e sublime que, passados mais de 
três milênios, ela ainda se mostra forte e atual, lembra-
da e repetida por milhões de cristãos que testemunham 
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sua fidelidade a Deus e aos seus cônjuges em cada ceri-
mônia de casamento.

Vale ressaltar alguns aspectos da determinação 
de Rute. Ela pediu a sua sogra que não insistisse mais 
com ela para seguir o caminho de volta, tomado por sua 
parenta moabita. Suplicou, também, para que Noemi 
não a proibisse de estar ao seu lado. A decisão estava 
tomada: “Nada me afastará de estar ao pé de ti”. A determi-
nação de Rute era explícita: “Eu já cheguei a um ponto do 
caminho que não poderei mais voltar. Eu não posso te deixar. 
Daqui, só para frente. Vou atravessar a fronteira com você. 
Eu também quero chegar a Belém, a casa do pão”.

A determinação de Rute serve de modelo para o 
nosso compromisso com Cristo. A cada novo dia deve-
mos renovar os nossos votos de seguir o Senhor ressur-
reto, dizendo: “Já te segui há tanto tempo. Já experimentei o 
Teu amor, a Tua graça e o Teu perdão. Não recuarei. Prossigo 
para junto de Ti, Senhor. Tu És o meu companheiro fiel, Se-
nhor e Salvador. O meu Sumo Sacerdote. Tu És o meu Rei, a 
razão do meu viver, o arrimo da minha sorte, a minha âncora. 
Tu És o meu porto seguro que me leva vitorioso aos portais da 
glória celestial. Tu És tudo para mim. Aconteça o que acon-
tecer, eu não posso mais voltar, pois só contigo é que poderei 
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atravessar com segurança a fronteira da eternidade e chegar 
ao eterno e glorioso país chamado céu”.

Rute sentia algo tão intenso em seu coração por 
sua sogra, que chegou a dizer: “Onde a senhora for eu irei, 
e onde pousares a noite, ali pousarei eu.” Rute estava tão 
decidida a sofrer junto com sua sogra, que mesmo que 
tivesse que passar a noite ao relento, ela estaria ao seu 
lado. E, depois, acrescentou: “O teu povo será o meu povo, 
e o teu Deus será o meu Deus”. Até parece que Rute estava 
ouvindo as palavras do salmista: “Ouve filha, e olha, e in-
clina os teus ouvidos; esquece-te do teu povo, e da casa de teu 
pai. Então o Rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é o teu 
Senhor, adora-O” (Sl 45.10,11).

Na verdade, nesta vida não há escolha mais linda 
que alguém possa fazer do que esta. Rute nos dá um 
exemplo. E nos faz lembrar a atitude de Rebeca, quando 
os seus pais perguntaram: “Irás tu com este varão; referin-
do-se a Eliezer servo de Abraão. Ao que ela respondeu sem 
vacilar. Irei” (Gn 24.58). Ao tomar esta decisão, Rute fez 
também como Maria, irmã de Lázaro, que escolheu a 
melhor parte; pois escolheu pertencer ao povo de Deus, 
optando pelo Deus de sua sogra como o seu Deus.

Rute ainda acrescentou em suas palavras uma lin-
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da e corajosa declaração à sua sogra, dizendo-lhe: “Onde 
quer que a senhora morrer, morrerei eu, e ali serei sepultada”. 
Com isso, Rute está dizendo a sua sogra: “Se em qual-
quer momento a senhora tiver que enfrentar uma circunstân-
cia de morte, eu morrerei ao seu lado”. Talvez este seja um 
exemplo singular na Bíblia, de alguém tão determinada 
a sofrer ao lado de outra pessoa. Pedro, o apóstolo, até 
tentou fazer declaração semelhante para Jesus; porém, 
foi um fracasso, por que ele confiou em si mesmo. Po-
rém, Rute demonstrou tanta convicção e fidelidade que 
pediu que o Deus de sua sogra a castigasse, se ela não 
cumprisse tal promessa, quando disse: “Só a morte me 
poderá separar de ti”. 

Como podemos constatar, essa atitude de Rute, pro-
metendo estar ao lado de sua sogra mesmo que lhe custas-
se a vida, revela um amor tão sublime e tão puro, que só 
podemos dizer: tratava-se mesmo do amor de Deus, era 
na verdade o Deus de Israel que estava agindo no coração 
de Rute. Por certo, havia um plano glorioso de Deus, po-
rém oculto em toda esta história; e mesmo Noemi, no mo-
mento, não estava à altura de compreender, pois ignorava 
o que Deus tinha traçado com sua nora para o futuro.

É fácil perceber que esta atitude de Rute não era 
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fruto simplesmente de um sentimento humano; mas foi 
Deus quem moveu o seu coração, e a inspirou a tomar 
tal atitude e decisão. Tão somente o futuro revelaria a 
grandeza desse ato de coragem e puro amor.

Finalmente, podemos entender com clareza que 
Rute estava mesmo disposta a se sacrificar por sua so-
gra; e não havia preço que fosse alto demais para ela, 
desde que pudesse segui-la. Com certeza o Deus de Is-
rael estava agindo ocultamente no coração de Rute, pro-
porcionando disposição e vontade para tal atitude, pois 
só Ele conhecia o coração de Rute e suas intenções. E 
também somente Deus sabia o futuro que estava reser-
vado para aquela jovem viúva, que apesar de ser uma 
moabita, o Senhor, vendo a sinceridade de seu coração, 
estava lhe dando a oportunidade de se integrar à nação 
israelita

 E é lindo vermos que desta maneira Deus estava 
apontando com a promessa da chegada do Messias; de 
fato, o Evangelho haveria de quebrar todas as barreiras 
da lei mosaica para que a salvação viesse a alcançar to-
dos os povos, como realmente aconteceu. É claro que 
Deus havia escolhido o povo de Israel como uma nação 
sacerdotal e peculiar; todavia, existia algo nos planos 
eternos de Deus, isto é, a salvação haveria de alcançar 
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também todas as nações, povos e línguas; como pode-
mos ver claramente na menção feita à Tamar (Rt 4.12) 
e Raabe (Js 2.8-11, 6.22-25). Sim, em idêntica dimensão 
isso ocorreu com Rute, a moabita, pois sua nação esta-
va proibida de entrar na casa do Senhor até a décima 
geração (Dt 23.3). Sabemos que estas mulheres não per-
tenciam a comunidade de Israel, mas por graça divina 
vieram a figurar na genealogia de Jesus (Mt 1.5). Vale 
lembrar aqui, também, de Bete-Seba, mãe de Salomão, 
do qual também descendeu Jesus.

Por outro viés, isso também nos deixa transpare-
cer uma marca de humilhação colocada sobre o nosso 
Senhor Jesus. Como se vê ele foi descendente destas 
mulheres que não pertenciam ao povo da promessa. E 
aqui não é colocado nenhum véu. Ele tomou sobre Si a 
natureza da carne pecaminosa (Rm 8.3). Desta forma, 
Ele pode aceitar todos os miseráveis pecadores, desde 
que estes aceitem a Sua proposta redentora e se arre-
pendem de seus maus caminhos (Lc 23.39-43).

Consumada a declaração de fidelidade de Rute 
para com Noemi, sua sogra, percebendo a determina-
ção da nora, calou-se, como registra o escritor: “Como 
Noemi viu que Rute estava mesmo decidida a ir com ela, não 
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disse mais nada”. (Rt 1.18). A escolha estava tomada. 
Rute ficou com a melhor parte. Esse foi o segredo do 
seu sucesso, pois como já dissemos antes, ela estava de-
terminada a qualquer sacrifício, contanto que pudesse 
estar ao lado de sua sogra. E Deus que conhecia o seu 
coração, a partir dessa atitude, começou a trabalhar a 
favor de Rute, buscando cumprir os Seus planos a favor 
daquela que a partir daquele momento se tornaria uma 
verdadeira israelita. 

Como se sabe, a felicidade de qualquer pessoa 
nesta vida e na eternidade depende da escolha que ela 
fizer. Como está escrito: “Escolhe, pois, o caminho da vida 
para que vivas” (Dt 30.19). E ainda “Eu coloco diante de 
ti o caminho da vida e o caminho da morte” (Jr 21.8). Pois 
sabemos que mesmo na vida material o sucesso de al-
guém depende da pessoa saber fazer uma sábia escolha; 
e muito mais sábia ainda deve ser a escolha quando re-
metida à vida espiritual.

A próxima cena desta história descortina um pa-
norama completamente novo para Rute: “Assim, foram am-
bas até Belém. E aconteceu que entrando elas em Belém, toda a 
cidade se comoveu por causa delas, e diziam: Não é esta Noemi? 
(Rt 1.19). Observe que ambas caminharam juntas até que 
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chegaram a Belém. Isso equivale a dizer que agora Noe-
mi estava de acordo com a sua nora, pois como está es-
crito: “Andarão dois juntos se não estiverem de acordo?” (Am 
3.3). Na verdade, é possível notar que esse foi um acordo 
que dependeu 90% da vontade e decisão de Rute. E, como 
Deus viu a sinceridade do seu coração, Ele honrou a sua 
decisão, recompensando-a com inúmeras bênçãos.

Observe que agora ambas caminhavam para o 
lugar certo, isto é, para Belém, onde algo maravilhoso 
haveria de acontecer. Pois Deus que estava norteando 
a vida daquelas duas mulheres, haveria de transformar 
toda aquela tragédia de maneira tal, que as gerações fu-
turas viessem a saber como Deus mudou a triste e la-
mentável história daquelas pobres viúvas em triunfo, 
glória, gozo e alegria, que perdurou por toda a vida de-
las. E com certeza por toda a eternidade. 

É com muita certeza e alegria que podemos dizer: 
Deus enxugou as suas lágrimas. Aqui podemos ver en-
tão, o resultado na vida de alguém que caminha para 
o lugar onde a bússola de Deus aponta; isto é, para o 
centro da vontade de Deus, então haverá um novo co-
meço, um novo alvorecer, como veremos nos próximos 
episódios. 
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É importante vermos que a pequena cidade de 
Belém se comoveu ao ver aquelas duas pobres viúvas 
entrarem na cidade; como já dissemos, Noemi estava 
tão abatida pelo sofrimento que as pessoas quase não a 
reconheceram; e também por ela não estar acompanha-
da de seu marido e de seus filhos, mas sim de uma mu-
lher identificada pelo traje de viuvez. Eles não sabiam 
na verdade quem era ela, a não ser depois que Noemi 
lhes explicou toda a tragédia que lhe aconteceu.

Mas, finalmente, apesar de toda a fatalidade so-
brevinda à Noemi, ela agora estava de volta a Belém. E 
não estava sozinha! Quem a acompanhava se mostrava 
disposta a sofrer e morrer por ela. Rute muito cedo deu 
provas de ser uma mulher fiel, corajosa e decidida. Mais 
tarde vamos vê-la sendo chamada de “mulher virtuo-
sa”.

Agora vamos meditar no versículo 20: “Porém ela 
lhes dizia: Não me chameis de Noemi; agradável, doce, cha-
mai-me de Mara, por que grande amargura me tem dado o 
Todo Poderoso” (Rt 1.20). Por estas palavras podemos en-
tender que o povo, ao reconhecê-la, com certeza citando 
o seu nome, saudavam-na com aquele agradável e tra-
dicional, Shalom; porém, Noemi muito abatida de espí-
rito lhes dizia: “Não me chameis de Noemi”. Na verdade, 
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ela estava tão deprimida e abatida de espírito, que o seu 
nome já não lhe fazia sentido.

Mas o pior de tudo reside no fato de que Noemi 
estava tão atribulada que estava atribuindo a Deus toda 
esta calamidade; o que em parte podemos até concor-
dar. O Senhor havia permitido tudo isso acontecer, po-
rém, como já nos referimos antes, cremos que o motivo 
principal desta causa se deve a mudança de Elimeleque, 
fora da vontade de Deus.

E sabemos que diante dessas atitudes os desastres 
são iminentes; contudo, mesmo nestas circunstâncias, 
Deus, soberano e cheio de misericórdia, não deixa de 
acompanhar os seus servos com Seu olhar de compaixão, 
para tornar as tragédias em bênçãos e vitórias, pois como 
já dissemos: não raro Deus tem o seu caminho na tor-
menta e na tempestade (Na 1.3).

Olhando parcialmente, temos que discordar e até 
ignorar a atitude de Noemi em querer atribuir a Deus 
todas as suas tribulações e sofrimentos; todavia, temos 
que compreender o cenário em que ela se encontrava e 
também os tempos em que ela vivia. Pois sabemos que 
naqueles dias dos juízes de Israel o conhecimento de 
Deus, de um modo geral, era muito pouco. Dificilmente 



48

surgia um profeta para orientar o povo; e, certamente, 
para Noemi faltava um conhecimento mais profundo 
em relação a maneira de Deus agir em determinados 
momentos da vida.

Para termos uma ideia como era pouco o conheci-
mento de Deus, basta constatar que mesmo nos tempos 
em que Israel andava muito bem com Deus, a Lei de 
Moisés era lida para o povo de sete em sete anos (Dt 
31.9-13). E eu creio que nos dias de Rute, o tempo dos 
juízes e dos fracassos espirituais, nem isso acontecia.

Agora imagine se nós hoje só pudéssemos ouvir 
a leitura da Bíblia a cada sete anos; ou se só pudésse-
mos ir ao culto três vezes ao ano, como era nos tempos 
da Lei, quando eles só tinham reunião nas três festas 
principais de Israel? Qual não seria a situação espiritual 
dos crentes de nosso tempo? Talvez teríamos uma meia 
dúzia de crentes em cada templo; e que templos seriam?

O porquê disso? Explico: naquele tempo não exis-
tia cópia da Lei para o povo. Não é como hoje que a 
maioria das pessoas, especialmente nos países ociden-
tais, se desejarem podem possuir uma Bíblia do tama-
nho, na cor e na tradução que quiserem.

Naquele tempo somente o Sumo Sacerdote pos-
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suía uma cópia da Lei, em forma de um rolo chamado 
de pergaminho; então, o Senhor ordenou que de sete 
em sete anos ele reunisse o povo e lesse a Lei para eles; 
mas, mesmo assim, nem todos os israelitas compare-
ciam para ouvir a leitura das Escrituras Sagradas. 

Chegamos agora ao versículo 21, onde lemos que 
Noemi disse: “Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez vol-
tar. Por que me chamais Noemi? Pois o Senhor testifica con-
tra mim, e o Todo Poderoso me tem afligido tanto” (Rt 1.21). 
Mais uma vez vemos Noemi se lamentar. Pobre Noemi, 
ela está expressando uma grande verdade, pois quando 
ela saiu por determinação de seu esposo, ela partiu com 
ele e seus dois filhos e, talvez, com uma boa quantia de 
dinheiro e bens materiais; agora, porém, não passava de 
uma pobre viúva, sem possuir mais nada.

Porém, apesar de tudo, ela tinha consigo algo pre-
cioso de inestimável valor que haveria de torná-la mui-
to feliz. Esta joia era Rute, a sua nora, que estava ao seu 
lado disposta a fazer qualquer sacrifício para ajudá-la; 
e foi mediante a decisão dela que Deus a escolheu em 
seu plano secreto, com um propósito maravilhoso que 
transformou toda aquela situação de miséria em bên-
çãos para elas e para a posteridade.
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Nas palavras de Noemi, podemos entender bem a 
situação em que ela se encontrava, pois apesar de já estar 
em Belém, o futuro lhe parecia muito sombrio: não tinha 
esposo, nem filhos, nem terra, nem casa, nem sustento; es-
tava mesmo carecendo da mercê de alguém que usasse de 
misericórdia para com ela. De alguém que lhe desse um 
cantinho para morar com sua nora Rute; de fato, ambas 
estavam dependendo totalmente de favores dos habitan-
tes de Belém.

Sabemos que esta é uma realidade triste que faz 
parte das tribulações desta vida, pois neste mundo sem-
pre estaremos sujeitos a enfrentar momentos de lutas e 
provações, em todas as áreas da vida. Imagine e coloque-
-se no lugar de uma pessoa que tinha família, terreno, 
casa, móveis, carro e que, de um momento para outro, 
perde tudo através de uma tempestade ou de qualquer 
outra calamidade que se abate sobre ela, como narrei so-
bre a catástrofe na cidade onde moro, em Blumenau.

Como disse certo escritor: “O sofrimento é um fato 
da vida neste mundo decaído, e não podemos fugir dele. Na 
verdade, o propósito da vida não é escapar do sofrimento que 
ela nos trás, mas suportá-lo e vencê-lo; enquanto aprendemos 
as lições que só a dor pode nos ensinar”. Perguntemos para 
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Jó e ele poderá nos dar uma resposta atordoante: “Ainda 
que Ele me mate Nele esperarei” (Jó 13.15). E isso ele disse 
depois de haver perdido tudo, isto é, dez filhos num só 
dia e 11.500 cabeças de gado; logo perde também a sua 
saúde e vai então para um borralho raspar as chagas ma-
lignas pela qual foi atingido. Todavia sabemos também 
qual foi o fim que Deus lhe deu.

Prosseguindo, vamos agora meditar no versículo 
22: “Assim Noemi voltou, e com ela Rute a moabita, sua nora, 
que voltavam dos campos de Moabe; e chegaram no principio 
da sega das cevadas” (Rt 1.22). Como podemos ver este 
texto está nos informando que Noemi e sua nora Rute 
aportaram em Belém numa época muito propícia, o iní-
cio da sega das cevadas.

Desta maneira, posso entender que apesar dos de-
safios que elas tinham que enfrentar para sobreviver, 
Deus propiciou para que elas chegassem justamente na 
época da colheita. Um pequeno mais positivo começo, 
como se costuma dizer: uma luz no fim do túnel. E como 
lembra o Profeta Zacarias: “Não se deve desprezar o dia das 
coisas pequenas” (Zc 4.10). Sim, já se começa a sentir os 
primeiros efeitos do retorno ou, como já enfatizamos, a 
volta para o centro da vontade de Deus. 
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Ora, Noemi chegou a Belém como ela mesma dis-
se: “Amargurada de espírito” por tanta calamidade, mas 
finalmente ela está de volta à terra de Israel, acompanha-
da de sua nora Rute. E só pelo fato de estar em Belém já 
não estavam totalmente desamparadas, o que consistia 
em uma vitória; e outras conquistas significativas elas 
haveriam de alcançar. 

Mas, permita-me dizer algo sobre Rute; como 
sabemos, Noemi era belemita e apesar de estar quase 
dez anos fora de sua cidade ela conhecia muito bem os 
costumes e a cultura do seu povo; porém, Rute estava 
alheia a tudo isso, ela teria que se adaptar aos meios, 
aos costumes e a cultura do povo de Israel, a nação que 
ela resolveu pertencer; por outro lado, como veremos, 
não lhe faltou carisma, força de vontade e altruísmo; 
não teve dificuldades de relacionamentos e logo come-
çou a ganhar a confiança e a simpatia dos habitantes de 
Belém. 

Rute era mesmo uma pessoa extraordinária. Pou-
co a pouco conquista o seu espaço e chama a atenção 
positiva das pessoas com as quais passa a conviver; afi-
nal, ela havia prometido a Noemi: “O teu povo será o meu 
povo”; assim, Rute não se sentia mais uma estrangeira, 
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mas, sim, uma legitima cidadã de Belém, integrada to-
talmente à comunidade de Israel.

Como vimos, no palco do primeiro capítulo do li-
vro vetero-testamentário de Rute desfilam fatalidades, 
sombras de morte, lágrimas, despedidas, mudanças, in-
certezas, amarguras e escolhas. E se não acontecessem 
essas tomadas de decisões corajosas, tanto para Noemi 
como para Rute, a história seria muito triste para am-
bas, que continuariam envolvidas em densas trevas e 
tristezas, e nunca teriam visto a boa mão de Deus seme-
ando esperança e glória.
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No capítulo segundo, muda-se a tonalidade do 
cenário e o preâmbulo indica o surgimento 

de uma luz que insiste em brilhar sobre a vida destas 
duas mulheres. A mudança começa com o registro sa-
grado: “E tinha Noemi um parente de seu marido, homem 
valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome 
Boaz” (Rt 2.1).

Ó que maravilha! Podemos exclamar com júbilo 
e com brados de alegria. Um novo dia começa a raiar. 
As amarguras, as derrotas e as lágrimas começam a de-
saparecer. E aquelas almas aflitas passam a sentir uma 
paz perene; a alegria que há muito não sentiam. Por 
que? Porque aparece um parente do falecido Elimele-
que, marido de Noemi.
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Então, vira-se a página. O passado é passado! 
Aqui começa um novo alvorecer na vida dessas viúvas. 
E justamente por que aparece um homem, um parente 
valente e poderoso. Eis a razão para parafrasear: o tem-
po de cantar está se aproximando e logo as privações, 
as lágrimas, as amarguras, serão apenas cinzas do pre-
térito.

Que maravilhoso é poder encontrar um parente 
com tais qualidades. Noemi teve esse privilégio! Boaz, 
talvez primo de seu marido, era o homem a quem Deus 
havia de usar, colocando-o no caminho de Noemi e de 
Rute para tirar daquelas viúvas a tristeza, o sofrimento 
e a dor.

Boaz possui um belo significado: “força”; com 
efeito, esse homem se tornou uma fortaleza para No-
emi e Rute. E sua introdução à história sagrada ocorre 
quando um dia Rute disse a Noemi: “Deixe que eu vá aos 
campos catar espigas, que ficam caídas no chão. Talvez algum 
trabalhador me deixe ir atrás dele, catando as espigas que fo-
rem caindo. Vá minha filha respondeu Noemi” (Rt 2.2). Por 
estas palavras podemos ter uma idéia como era difícil 
a vida naquele tempo. Sogra e nora estavam em situa-
ção de pobreza e viuvez. Creio que Noemi conseguiu 
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um lugarzinho para morar com Rute; porém, o sustento 
elas tinham que buscar de alguma maneira. É claro que 
nos desígnios divinos tudo se encaixa numa fração de 
tempo. E é no calendário humano que também pode-
mos extrair o agir divino.

Rute era uma mulher acostumada ao trabalho. Ela 
sentiu que não devia se dar ao luxo de ficar acomoda-
da diante das necessidades. Rute assumira um compro-
misso com sua sogra Noemi. Então, mãos à obra! Quan-
do soube que em alguns campos estava começando a 
colheita da cevada, ela não perdeu tempo e pediu à sua 
sogra que a deixasse ir apanhar espigas atrás dos sega-
dores. Sim, as bênçãos divinas chegam até nós por meio 
de nossas atitude e ações.

Essa viúva precoce não ficou sentada em casa, 
esperando pelos favores dos vizinhos. Não! Ela foi ao 
campo, foi à luta, foi ao trabalho. Uma ocupação laboral 
humilde, mas ela não teve vergonha de se abaixar para 
apanhar espigas entre os segadores. Onde não existe 
humildade não haverá grandeza.

Vale notar que a permissão de sua sogra para ir 
ao campo apanhar espigas que os segadores deixavam 
cair estava em concordância com o costume cultural e 
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com a lei mosaica que regulava esta atividade, visando 
atender os estrangeiros e os pobres (Dt 24.19-21). 

Há outra coisa digna de nota. Rute, ao sair para o 
trabalho, ouviu de sua sogra: “O Senhor te abençoe minha 
filha, e que aches graça aos olhos dos segadores, em cujo campo 
fores respigar”; assim, com a permissão e com a benção 
de Noemi, a jovem viúva colocou sua vasilha às costas 
e, conforme registra o terceiro versículo, ela passou a 
andar atrás dos segadores, apanhando as espigas que 
caiam. E, então, o detalhe que mudou “a gata borralhei-
ra” em “Cinderela”:  “caiu-lhe em sorte a parte do campo 
que era de Boaz, um parente de Elimeleque”. Pode-se dedu-
zir que os capatazes das fazendas reuniam os pobres 
apanhadores e lançavam sortes sobre em quais campos 
eles deveriam ajuntar espigas atrás dos segadores.

Claro que no caso de Rute, não houve coincidên-
cia, mas a sorte veio a ela da parte do Senhor que esta-
va no controle de tudo, guiando os seus passos para os 
campos do rico fazendeiro Boaz, o primo de seu sogro, 
como anotaria mais tarde Davi, o tataraneto de Rute: 
“As linhas me caíram em lugares deliciosos” (Sl 16.6). Tão 
deliciosos que posicionariam Rute na genealogia de Je-
sus, o Salvador do mundo.
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Ao chegar no quarto versículo, lemos: “Eis que 
Boaz veio de Belém, e disse aos segadores: O Senhor seja con-
voco. E disseram-lhes eles: O Senhor te abençoe” (Rt 2.4). 
Que bela saudação de Boaz! Estas palavras dimensio-
nam o nível de espiritualidade desse homem que, além 
de ser um abastado fazendeiro, era também um homem 
temente a Deus; de tal forma que os empregados eram 
tratados com muita dignidade e com votos de que Deus 
estivesse com eles em seus trabalhos. Este na verdade é 
uma atitude modelo de um patrão temente a Deus.

E vemos que ao mesmo tempo seus segadores 
foram recíprocos em suas saudações, desejando que o 
Senhor abençoasse o seu patrão. Que lindo é ver esse 
relacionamento entre patrão e empregado. Isso serve de 
exemplo para aqueles que são empresários cristãos, de 
como eles devem tratar os seus empregados, para que 
os seus empregados também o tratem com respeito e 
temor.

Depois destas coisas, Boaz indaga a um de seus 
supervisores: “De quem é esta moça? (Rt 2.5). É obvio que 
o fazendeiro ficou imediatamente impressionado com 
a bela jovem estrangeira, que procurava grãos em sua 
propriedade. E, por sua vez, Deus entra novamente em 
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cena, invadindo o coração de Boaz com um sentimento 
de amor que nunca tinha sentido por alguém.

A narrativa bíblica registra a resposta do capataz: 
“Esta é a moça moabita que voltou dos campos de Moabe. 
Disse-me ela: Deixa-me colher espigas, e ajuntá-las entre os 
molhos após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã 
está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve assentada 
no abrigo” (Rt 2.6,7).

E creio que quando Rute se apresentou ao capataz 
da fazenda de Boaz, ela lhe tenha explicado que era mo-
abita, mas que estava ali por necessidade e por ordem 
de sua sogra Noemi; afinal, ambas estavam passando 
por momentos de privações e carentes de alimentos bá-
sicos. O que impressiona é a maneira persistente da atu-
ação contínua em seu trabalho, pois o capataz informa 
para o seu patrão que a jovem estrangeira trabalhava 
“da manhã até a tarde”, parando apenas um pouco para 
descansar e abrigar-se do sol escaldante.

O coração de Boaz imediatamente se compadeceu 
ao ver aquela moça estrangeira tão dedicada trabalhan-
do a favor de sua sogra, como registra o oitavo versí-
culo: “Disse Boaz a Rute: Escute minha filha. Não vá catar 
espigas em nenhuma outra plantação. Fique aqui e trabalhe 
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perto de minhas empregadas” (Rt 2.8). Reza a tradição ju-
daica que, nos sonhos e nas visões dos antigos, cultivar 
um campo simbolizava engravidar uma mulher. Ora, 
era exatamente isso que começa a ser desenhado, mes-
mo que Boaz no momento não tivesse consciência disso. 
Mas na verdade no futuro haveria uma colheita maior 
do que a da cevada. Haveria sim, tanto de Davi, o rei, 
como também de muitas gerações e, mais tarde, a vin-
da do Rei Messias, como resultado daquela união entre 
Boaz e Rute. Era precisamente o propósito de Deus que 
operava enquanto os olhos de Boaz acompanhavam 
Rute, vendo-a humildemente a ajuntar espigas em seu 
campo.

É importante também observar como Boaz di-
rigiu-se a Rute com intenções bondosas, chamando-a 
de “minha filha”, sendo ela uma estrangeira. Os dias 
de privações estavam chegando ao fim! E o amor que 
começava a fluir ocultamente naqueles dois corações, 
mais tarde se tornaria em um caudaloso rio, que haveria 
de desaguar num oceano de amor, glória e prazer.

E aqui também há algo importante que nos chama 
a atenção. E essas são as importantes atitudes de Rute. 
Pois ela era submissa, trabalhadora, graciosa, humilde, 
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formosa, e com virtude capaz, de obter sucesso mesmo 
nas difíceis circunstancias da vida. Note-se que a orien-
tação para que Rute não fosse trabalhar em outro cam-
po, mas que ficasse com suas empregadas, trazia para 
ela a garantia de bons rendimentos no seu trabalho, além 
de uma valiosa proteção, evitando-se que algum homem 
viesse a molestá-la. É o que fica explícito no nono versí-
culo: “Os teus olhos estejam atentos no campo, e irás após elas, 
e eu dei ordem aos moços que não te toquem. Tendo tu sede vai 
aos vasos, e bebe o que os moços tirarem” (Rt 2.9). Sim, este 
é o agir divino a favor daqueles que o amam e o servem. 
Ele lhes assegura cuidado e proteção.

E qual foi a reação de Rute? “Então ela caiu sobre 
o seu rosto, e se inclinou em terra e disse-lhe: Por que achei 
graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu 
estrangeira?” (Rt 2.10). Pode-se imaginar que as notícias 
relativas a jovem moabita tenham se espalhado rapida-
mente em Belém, tornando-a conhecida pelos seus atos 
de bondade para com a sua sogra, o que poderia, tam-
bém, ter sensibilizado Boaz; de qualquer forma, o que 
vale aqui é a resposta de Rute à compaixão do fazendei-
ro: “ela caiu aos seus pés, com o rosto em terra”; esse ato é 
uma profunda demonstração de sua humildade. Rute, a 
estrangeira, está se tornando Rute, a princesa.
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Sabemos que Rute tinha dado amor e dedicação 
a sua sogra, e agora ela começou a receber tudo e vai 
receber muito mais, pois dar e receber constitui a lei do 
amor. Aqui está a verdade milenar: quando damos o 
que há de melhor de nós, recebemos também o que há 
de melhor da parte do Senhor. Como diz certo escritor: 
“Deus é o grande doador e se Ele não se deixasse entre-
gar por nós, findaria a existência, porque a própria vida 
é criada e impulsionada por Seu amor”. Rute, ajoelhada 
aos pés de Boaz, expôs a ele a sua humilde condição, 
procurando mostrar ao fazendeiro que ela não era dig-
na de toda aquela bondade, bastaria o favor de deixa-la 
ajuntar espigas em seu campo; porém, ele respondeu 
com meiguice: “Bem se me contou o quanto fizeste a tua 
sogra, depois da morte de teu marido; e deixaste a teu pai e 
tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que 
dantes não conhecias” (Rt 2.11). Boaz procurou confortar 
o coração de Rute e transmitir-lhe segurança, fazendo-
-lhe também saber que estava informado dos cuidados 
que ela tinha tido para com a sua sogra, mesmo sendo 
ela também viúva.

Ao trocar Moabe por Israel, Rute fez a melhor es-
colha! Não fez como o moço rico que não aceitou o con-
selho de Jesus em trocar os tesouros deste mundo pelos 
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tesouros dos céus (Mc 10. 17-31). E onde estará ele hoje? 
Só Deus sabe. Assim tem acontecido com milhões neste 
mundo: morrem sem tomar a decisão de seguir a Jesus. 
São infelizes aqueles que assim procedem, pois deixam 
esta vida sem estarem preparados para enfrentar a eter-
nidade. Observe a recompensa de Rute: “O Senhor ga-
lardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor 
Deus de Israel, sob cujas asas viestes te abrigar” (Rt 2.12). 
Quando as nossas obras glorificam a Deus, teremos a 
garantia de um galardão nos céus (Ap 22.12).

Lembra-se, neste ponto, que foi justamente isso 
que Jesus lamentou quando desejou amparar Jerusa-
lém, como as galinhas ajuntam os seus pintinhos (Mt 
23. 37; Sl 17.8; Sl 57.1); porém, Jerusalém não o quis, e in-
felizmente sofreu uma destruição total, conforme Jesus 
havia predito (Lc 21.20-24). Para nós, permanece a pro-
messa: “Aqueles que se abrigam no esconderijo do Altíssimo, 
à sombra do Onipotente descansarão” (Sl 91.1). O que fazer 
diante de tal expectativa? Seguir o exemplo de gratidão 
de Rute, declarando: “Ache eu graça em teus olhos senhor 
meu, pois me consolaste, e falaste ao coração da tua serva, não 
sendo eu nem ainda como uma de tuas criadas” (Rt 2.13). 

Não temos registro da beleza e formosura física 
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de Rute; todavia, podemos extrair da narrativa bíblica 
as virtudes do seu caráter, do seu espírito dócil e cheio 
de gratidão, adornado pela humildade, o que a tornava 
atraente e simpática; aliás, Rute nos remete à uma gera-
ção posterior, quando encontramos outra mulher, Abi-
gail, também ajoelhada com o rosto em terra, usando os 
mesmos argumentos de humildade para evitar uma des-
graça e para alcançar mercê aos olhos de Davi e, assim 
fazendo, tornou-se esposa do futuro rei de Israel (1 Sm 
25.23-42).

O diálogo prossegue entre o fazendeiro e a es-
trangeira: “E sendo já a hora do almoço, Boaz disse a Rute: 
Venha aqui, pegue um pedaço de pão e molhe no vinho. En-
tão ela sentou-se ao lado dos trabalhadores, e Boaz lhe deu 
cevada torrada. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou” 
(Rt 2.14). Pode-se sintetizar esta narrativa com a palavra 
provisão! De fato, Boaz demonstrou não apenas com 
palavras que estava interessado em ajudar Rute, mas 
sobretudo com ação, chamando-a para almoçar junto 
com ele e seus empregados. 

O mundo espiritual estava em festa: o Deus de 
Boaz era também agora o Deus de Rute. Era Ele quem 
estava movendo o coração do fazendeiro para dispen-



66

sar um tratamento diferenciado àquela mulher. Por ou-
tra ótica, provavelmente os segadores estavam admira-
dos ao ver Boaz dizer a Rute “molha o teu bocado de pão no 
vinho”, pois se tratava de um privilégio reservado aos 
íntimos do patrão; além disso, o fazendeiro lhe deu do 
trigo tostado e ela comeu até se fartar e ainda sobejou.

É assim mesmo que Deus faz para com aqueles 
que decidem segui-Lo com fidelidade. Ele é o Deus das 
provisões. Quando alguém segue a Deus, o pão segue 
atrás dele: “Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus...todas 
estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão” (Dt 28.1,2).

E a bondade de Boaz se expande em novas ordens 
aos seus empregados: “E levantando-se ela a colher, Boaz 
falou aos seus moços dizendo-lhes: até entre os molhos de tri-
go, deixa-a colher e não a incomodeis” (Rt 2.15). Por sua vez, 
Rute retornou ao serviço; ela não era uma oportunista; ao 
contrário, prudente, nos ensina que Deus nos dá os meios 
para que alcancemos o que precisamos, mas nós temos 
que fazer a nossa parte. Isto me faz recordar Israel no de-
serto: Deus falou dezenas de vezes ao povo que a terra 
que haveriam de herdar manava leite e mel; porém, eles 
teriam que perseverar, trabalhar e travar batalhas épicas 
contra os inimigos; então, Deus faria o sobrenatural.
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Outra precaução de Boaz se consolida na ordem 
expressa no décimo sexto versículo: “Deixem que ela apa-
nhe espigas até no meio dos feixes e não a aborreçam. Deixem 
cair algumas espigas dos feixes para que ela possa apanhar 
com facilidade” (Rt 2.16). O fazendeiro poderia ter enchi-
do a vasilha que Rute trazia e a mandado levar à sua so-
gra Noemi, que a esperava em casa cheia de ansiedade; 
mas nada disso aconteceu. Rute estava sendo testada 
em sua paciência e trabalho. Claro está que Boaz tinha a 
intenção de provar a determinação de Rute, em particu-
lar, a sua disposição para o trabalho

Em idêntico paralelo, é assim que acontece com as 
pessoas que se tornam vencedoras nos meandros desta 
vida, quer no sentido espiritual como no material; pois 
“se te mostrares frouxo no dia angústia a tua força será pe-
quena” (Pv 24.10); sim, Deus pode transformar as piores 
tormentas em um dia de sol (Hc 3.17-19); o tempo de 
cantar logo há de chegar para aqueles que confiam no 
Deus de Israel (Ct 2.12).

O labor da jovem estrangeira prosseguiu “E assim 
Rute catou espigas até a tarde. Depois debulhou o grão das 
espigas que havia apanhado, estes pesaram quase vinte cin-
co quilos” (Rt 2.17). Ela não apenas apanhou as espigas, 
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mas as debulhou até ao anoitecer. O trabalho era fei-
to manualmente e requeria um determinado sacrifício; 
mas Rute teve o cuidado de cumprir com excelência a 
sua missão e, assim, levar para casa o grão já pronto 
para preparar o alimento que ela e sua sogra dependiam 
para sobreviverem. Note-se que 25 quilos equivalem a 
uma boa carga para uma mulher levar nos ombros; não 
sabemos sequer qual a distância que Rute teve de ca-
minhar com aquele saco de cevada às costas. Provavel-
mente, o campo de Boaz não estava tão perto da cidade, 
porém, para Rute nenhum sacrifício era pesado demais, 
contanto que ela estava trazendo consigo provisão para 
alguns dias.

Analisemos agora o que se registrou na sequência 
da narrativa: Rute pegou a cevada, voltou à cidade e 
mostrou a sua sogra quantas espigas havia apanhado. 
Também lhe deu da comida que lhe havia sobejado do 
almoço (Rt 2.18).

Preciosa lição! Milhões de pessoas neste mundo 
gastam enormes quantias de dinheiro para satisfazerem 
seus prazeres mundanos e carnais, enquanto milhares de 
pessoas morrem diariamente de fome; e isso sem pensar 
nos bilhões de dólares que os governantes deste mundo 
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gastam em armas de guerra para destruição da própria 
humanidade. A filosofia de Rute se mostrou diferente e 
nobre. Sua atitude revela solidariedade, como advertiria 
séculos depois o Nosso Mestre: “O que fizeste a um desses 
meus pequeninos irmãos a mim o fizestes” (Mt 25.40).

O escritor sagrado avança nos seus registros: “En-
tão disse-lhe sua sogra: Onde colheste hoje, e onde trabalhas-
te? Bendito seja aquele que te reconheceu. Então ela relatou a 
sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: o nome do ho-
mem com quem hoje trabalhei é Boaz (Rt 2.19). Que surpresa: 
Boaz! E Noemi exulta com veemência: “Bendito seja o Se-
nhor, que ainda não tem deixado a sua misericórdia, nem para 
com os vivos nem para com os mortos. E disse-lhe mais Noemi: 
Esse homem é nosso parente chegado. E um dentre os nossos 
remidores” (Rt 2.20).

Noemi começou a entender que o Deus de Israel 
a quem ela adorava, não estava alheio aos seus sofri-
mentos, e apesar de ela e sua família terem se demorado 
tanto tempo em Moabe e de ter perdido seu marido e 
seus dois filhos, o Senhor não havia se esquecido dela e 
de sua nora.

Rute pouco entendia da lei que existia em Isra-
el sobre o direito de resgate da propriedade, mas com 
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certeza Noemi explicou cuidadosamente o que isso sig-
nificava, e ambas exultaram pelo encontro com Boaz, o 
parente remidor. Isto mudava tudo! Tudo mesmo! 

Bem, alguém poderia indagar: “Por que Noemi ao 
chegar em Belém não procurou logo a Boaz, se ela sabia da 
existência dele como parente remidor? Ele não poderia ter logo 
resolvido o problema?”; particularmente, eu acredito que 
que como existia um plano oculto de Deus em toda esta 
história, o Senhor não permitiu que Noemi procurasse 
Boaz. Rute teria que entrar neste cenário para cumprir 
os propósitos divinos na vida desta jovem moabita.

Claro que nem todos os parentes podem ter solu-
ções para os nossos problemas, e muitas vezes alguns se 
tornam um grande problema; mas Noemi encontrou o 
parente que Deus havia preparado para aquele tempo, 
muito antes de ela imaginar. Uma daquelas interven-
ções sobrenaturais que o Senhor faz acontecer na vida 
daqueles que Nele confiam.

Rute trazia mais notícias positivas: “E disse Rute 
a moabita: além de tudo isso, ele disse que eu posso conti-
nuar trabalhando com os seus empregados, até acabar toda 
a colheita” (Rt 2.21). A sogra pensou por um momento 
e aprovou o plano: “É bom que você vá trabalhar com as 



71

empregadas dele, minha filha. Pois se você fosse trabalhar com 
outro homem, você poderia ser humilhada” (Rt 2.22). A jo-
vem moabita deu ouvidos a voz da experiência e “traba-
lhou com as empregadas de Boaz, e catou espigas até terminar 
a colheita da cevada e do trigo, ficando sempre ao lado de sua 
sogra” (Rt 2.23). Gosto da expressão: “até terminar a co-
lheita”, pois carrega em si a nossa missão cristã: “Aquele 
que perseverar até o fim será salvo” (Mt 24.13), ou no dizer 
do Apóstolo Paulo: “Combati o bom combate, acabei a car-
reira, mas guardei a fé” (2 Tm 4.7). 
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3

O terceiro capítulo do livro de Rute sinaliza 
momentos dramáticos de obediência, humil-

dade e amor, que qual rio vem desaguar num romance 
que move duas vidas em simplicidade e pureza.

No preâmbulo pode-se ler: “E disse Noemi a sua 
nora: minha filha, não hei de eu buscar descanso para que 
fiques bem? (Rt 3.1). Com estas palavras Noemi está sa-
biamente começando a revelar para Rute um plano que 
ela percebeu arriscado, porém possível; então, passa a 
orientar a sua nora sobre algo que Deus lhe orientou; 
para Rute era tudo novo e estranho, pois pouco conhe-
cia das regras, da cultura e dos costumes que norteavam 
o povo de Israel; entretanto, com paciência, Noemi ex-
plica: “Ora, lembra-te que Boaz com cujas moças trabalhas-
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te é de nossa parentela. Eis que nesta noite ele vai padejar a 
cevada na eira” (Rt 3.2). Padejar a cevada significava que 
os grãos seriam jogados de um lado para outro, até que 
a palha fosse levada pelo vento para longe dos grãos; 
talvez, naquela época do ano, a noite favorece o proces-
so. Vale ressaltar que o Profeta João Batista aplicou uma 
metáfora sobre este costume, falando aos seus ouvintes 
à beira do Jordão (Mt 3.12).

Mas Noemi também sabia que essa seria uma noi-
te festiva, pois ali estaria o resultado da boa colheita que 
Boaz tinha alcançado; por certo, haveria também pesso-
as amigas do fazendeiro. A sogra se mostrou uma ex-
celente arquiteta, orientando Rute: “Lave-se, ponha per-
fume, e vista o seu melhor vestido e desce até a eira, mas não 
deixe ele saber que você está ali, até que ele acabe de comer e de 
beber” (Rt 3.3). O palco estava pronto para Rute revelar 
ao parente de sua sogra que ele era o remidor!

A trama não seria tarefa fácil e Rute teria que ser 
prudente e sábia para não estragar o audacioso plano. 
Hora de sensibilidade e astúcia; afinal, Rute correria o 
risco de ser vista por alguém, uma vez que ela não fora 
convidada, o que a tornaria uma intrusa naquela festa 
social.
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As instruções secretas continuam: “E há de ser que, 
quando ele for repousar, notarás o lugar que ele for se deitar; 
então, você entra, levanta a coberta dos pés dele e deite-se ali, 
e ele te fará saber o que deves fazer” (Rt 3.4). A jovem viú-
va estava estupefata, mas conseguiu responder: “Tudo 
quanto me disseres farei” (Rt 3.5). Ela sempre se mostrou 
submissa a sua sogra e agora, diante dessa desafiadora 
tarefa, ela sabe que não poderá recuar. 

Dificilmente encontramos uma nora tão disposta 
a servir e a obedecer a sua sogra como Rute; aqui abro 
um parêntese para afirmar que a história de Noemi e 
Rute serve como paradigma de relacionamento para to-
das as noras deste mundo. Uma das mais belas histó-
rias da literatura universal sobre uma sogra e sua nora. 
Duas vidas, dois destinos e juntas se propuseram a ven-
cer todas as barreiras e provações que a vida impôs.

O texto se apressa em nos informar o desfecho do 
plano: “Rute foi para a eira, e fez conforme tudo o que sua 
sogra lhe tinha ordenado” (Rt 3.6). Promessa feita, tarefa 
cumprida! Lamentavelmente, muita gente diz que fará, 
mas não faz nada do que prometeu (Mt 21.30). 

Olhemos para a cena bíblica: Rute caminhou, des-
cendo ao lugar onde debulhavam as espigas. Não por 
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acaso, no linguajar cristão, o verbo descer nos remete a 
uma atitude de humildade; serve como exemplo, a deci-
são de Jesus em descer ao Jordão para ser batizado por 
João Batista (Lc 3.21,22).

Retornemos à cena na fazenda de Boaz. Tendo ele 
comido e bebido e estando já o seu coração alegre, dei-
tou-se junto a um monte de cevada; Rute se aproxima 
cautelosamente, “levantou a coberta dos pés dele e se deitou 
ali” (Rt 3.7). Alguns comentaristas opinam que se tra-
tava de uma noite quente, no inicio do verão; e Boaz, 
buscando proteção do sereno, cobriu-se com sua capa 
ou com algum outro tipo de manta da época. Lembra-se 
aqui que, mesmo sendo verão, a cidade de Belém fica 
situada a mais ou menos 800 metros de altitude do ní-
vel do Mediterrâneo, o que poderia ter motivado Boaz a 
dormir bem agasalhado. 

Por sua vez, Rute se manteve escondida, obser-
vando todos os movimentos da festa. Olhos focados no 
fazendeiro e o coração sobrecarregado de interrogações: 
“Será que estou no lugar certo e na hora adequada? Serei 
aceita quando descobrir os seus pés? Acharei graça aos seus 
olhos? Ou serei repelida por ter invadido sua privacidade?”. 

Finalmente a festa acabou e todos se retiraram 
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para o lugar de repouso. Silêncio total. Rute fixa os seus 
olhos no lugar onde aquele em quem estava toda a sua 
esperança foi deitar-se. É válido recordar que a cultura 
festiva dos hebreus se caracterizava pelas canções, pelas 
danças e pelo vinho. Boaz tinha comido e bebido bem; 
estava muito alegre, mas também exausto. Hora de des-
cansar. Mas Rute não podia esperar mais; deveria colo-
car o plano traçado por sua sogra em ação ou as coisas 
acabariam mal. 

Ela viu Boaz ir deitar-se junto ao monte de ceva-
da; esperou por mais algum tempo até ter certeza que 
não havia mais ninguém ao redor da eira e que Boaz es-
tivesse realmente dormindo. Segura disso, levantou-se 
do seu esconderijo e de mansinho, quase prendendo a 
respiração, aproximou-se do fazendeiro. Talvez o seu 
descendente Salomão tenha pensado nesta cena quando 
escreve os seus versos em Cantares (Ct 3.4,5).

A jovem moabita avança e, sutilmente, descobre os 
pés de Boaz, deitando-se ali; então, registra o historiador 
bíblico: “No meio da noite ele acordou de repente, sentou-se e 
ficou muito admirado de encontrar uma mulher deitada perto 
dos seus pés” (Rt 3.8). Cabe ressaltar aqui o costume he-
breu em que os servos, demonstrando humildade, dei-
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tavam-se aos pés de seus senhores quando lhe queriam 
fazer alguma súplica.

Ora, Boaz jamais poderia imaginar que naquela 
hora da noite chegaria uma mulher à sua cama com co-
ragem para lhe descobrir os pés e, tomado pela surpresa, 
indaga: “Quem és tu? Ela disse: Sou Rute, tua serva; estende 
teu manto sobre a tua serva, o senhor é o nosso parente chegado, 
por isso tem o direito de nos redimir” (Rt 3.9). Pela ótica do 
Evangelho, nós também apenas alcançaremos a Redenção 
eterna se, como Rute, nos humilharmos aos pés do nosso 
bendito parente remidor, Jesus Cristo. Só Ele tem Todo o 
Poder de nos redimir e nos estender o seu manto de mise-
ricórdia, proteção e segurança, que tanto carecemos.

Claro que para Boaz agir como remidor precisaria 
se casar com Rute. Muita coisa estava em jogo nesta de-
cisão! Inclusive a fé de uma nova convertida ao Deus de 
Israel que aceitou executar o plano de sua sogra, cren-
do que não seria rejeitada pelo rico negociante de cere-
ais. De volta ao Evangelho, quando chegamos ao pé da 
Cruz, nossas roupas são lavadas pelo sangue remidor e 
passamos a exalar o bom cheiro de Cristo (2 Co 2.15) e 
nos posicionamos em um lugar adequado para sermos 
ajudados em tempo oportuno (Hb 4.16).
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O fazendeiro ficou muito impressionado com a 
coragem e a determinação da jovem estrangeira: “Bendi-
ta sejas tu do Senhor, minha filha! Você está mostrando mais 
lealdade à família do teu sogro, naquilo que estas fazendo ago-
ra, do que naquilo que fez pela tua sogra. Pois você não foi 
procurar um homem mais moço, fosse rico ou fosse pobre” 
(Rt3.10). Boaz se sentiu lisonjeado diante da atenção 
dada por Rute e longe de ficar ofendido pelo que ela 
tinha feito, considerou a sua atitude um gesto de gene-
rosidade. Não há dúvidas de que a figura feminina de 
Rute poderia ter atraído homens mais jovens, mas ela 
estava decidida a se envolver apenas com o seu remi-
dor. Embora há quem pense diferente, minha opinião é 
de que Boaz demonstrou um perfeito domínio próprio 
e não tocou em Rute naquela noite. Agiu como José, no 
Egito, diante da tentação que sofreu por parte da mu-
lher de seu patrão. Digo isto com base na declaração 
do fazendeiro: “Agora, pois, minha filha, não temas, tudo 
quanto disseste te farei, e toda a cidade do meu povo sabe que 
és mulher virtuosa” (Rt 3.11).

Naturalmente, Boaz se sentia agora no direito de 
se casar com Rute, mas o faria sob a bênção divina es-
tabelecida na Lei mosaica. Fato é que se reporta a Rute, 
chamando-a de “filha”, o que denota respeito, ratifica-
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do pela expressão “mulher virtuosa”. E quais eram as 
virtudes de Rute? Ela era submissa a sua sogra. Era hu-
milde. Possuía disposição para o trabalho. Ela amava a 
sua sogra. Sabia se comunicar em terra e cultura distan-
te da sua e exibia prudência e sabedoria. Sim, com esses 
predicados Rute conquistou a simpatia de toda a cidade 
de Belém e, especialmente, de Boaz, o seu parente remi-
dor, que imediatamente reconheceu nela uma mulher 
ideal para ser a sua esposa, ao ponto de lhe dizer: “Farei 
tudo o que me disseste”. Esta era uma afirmativa capaz de 
tranquilizar o coração de Rute.

Contudo, no dizer do poeta Carlos Drummond 
de Andrade, “no meio do caminho tinha uma pedra”. Boaz 
não escondeu de Rute o dilema: “De fato, sou seu parente 
chegado e sou responsável por você. Porém existe um pro-
blema. Há um homem que também é seu parente e até mais 
chegado do que eu” (Rt 3.12). O coração de Rute deve ter 
desfalecido. Ela sabia que Boaz não quebraria os esta-
tutos que regiam a vida social de Israel. E o que fazer 
com a promessa de casamento do fazendeiro? Será que 
Noemi não sabia da existência desse outro parente mais 
chegado que Boaz? E se ela sabia por que ela não pro-
curou logo esse outro parente? Sobre esse assunto não 
temos qualquer informação. Mas o Deus de Noemi não 
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havia se ausentado. Ele estava no controle e tudo acaba-
ria bem. 

Boaz, fazendeiro experiente, sabia contornar pro-
blemas e com facilidade serenou o coração aflito de 
Rute: “Fica-te aqui esta noite e será que, pela manhã, se ele te 
remir, bem está, ele te redima; porém, se te não quiser redimir, 
vive o Senhor, que eu te redimirei; deita-te aqui até amanhã” 
(Rt 3.13). A jovem se tranquilizou com o plano estabe-
lecido pelo fazendeiro e passou o resto da noite deitada 
aos pés dele (Rt 3.14); mas, antes que o sol surgisse, ela 
se levantou para não ser vista, pois Boaz não queria que 
alguém soubesse que uma mulher estivera lá na eira.

Aplicando este assunto espiritualmente, podemos 
comparar Boaz com Jesus, pois nós também sabemos 
muito bem que o verdadeiro descanso só encontramos 
aos pés de Jesus. A jovem moabita possuía motivos para 
não dormir aquela noite, pois podia se manter preocu-
pada com o problema que Boaz lhe apresentou; mas, ao 
contrário, ela dormiu sem maiores preocupações, cren-
do que estava aos pés de alguém que tinha vontade e 
capacidade de solucionar a sua demanda no dia seguin-
te. 

Quantas vezes acontece conosco: vamos dormir e 
levamos todos os nossos problemas do amanhã para o 
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nosso quarto; então, não conseguimos conciliar o sono. 
Que Deus nos ajude a fazer como Rute: descansar aos 
pés do nosso parente mais chegado, o nosso querido e 
amado Jesus. Ele que possui todo o Poder no céu e na 
terra.

Rute não dormiu numa posição confortável, mas 
o que importava era estar aos pés do seu parente remi-
dor. Isso significa dizer que quando estamos aos pés de 
Jesus e confiamos nas Suas promessas, podemos dor-
mir tranquilos e descansar, crendo que Ele terá soluções 
para os nossos problemas do amanhã. É isso que a Bí-
blia nos ensina: entregar a Ele os nossos cuidados e as 
nossas aflições (Sl 37.5; 1 Pd 5.7).

A despedida temporária entre Boaz e Rute ocor-
reu de forma rápida. E o fazendeiro antes de despedi-la 
lembrou-se de mais um detalhe: “Dá cá o roupão que tens 
sobre ti e segura ele. E ela a segurou; então, ele mediu quase 
20 quilos de cevada, ajudou a colocar em seu ombro e ela en-
trou na cidade” (Rt 3.15). Mais uma metáfora do nosso 
relacionamento com Jesus, pois quem descansa nas pro-
messas do Senhor e leva os seus problemas a Ele, repisa 
nos seus pés. Não voltará vazio. Receberá a Sua ben-
ção. Nosso Mestre vai além de Boaz, que apenas ajudou 
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Rute a colocar em seus ombros quase 20 vinte quilos de 
cevada; Jesus, por sua vez, declara: “Vinde a mim, todos 
os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai 
sobre vós o meu jugo... porque é suave, e o meu fardo é leve” 
(Mt 11.28-30).

Por outra ótica, olhando por um prisma distinto, 
temos que notar que, não obstante toda a bondade e aju-
da do fazendeiro, Rute teve que levar sozinha aquela  
carga até sua casa, onde sua sogra a esperava com an-
siedade; porém, ainda pensando na atitude humilde de 
Rute, vemos ela levando uma carga de cevada, na época 
a principal alimentação dos pobres. Como lembra Salo-
mão, “Diante da honra vai a humildade” (Pv 15.33).

Na modesta residência de Noemi e Rute o clima 
deve ter sido tão festivo quanto na eira de Boaz, quando 
a jovem moabita atravessa o portão: “Sua sogra lhe per-
guntou: como foram as coisas por lá minha filha? Então Rute 
contou tudo o que Boaz tinha feito por ela. E disse ainda: Ele 
também me deu toda essa cevada e disse: Não volte para a casa 
sem levar alguma coisa para a sua sogra (Rt 3.16.17). É ver-
dade que a nora não escondeu também o problema que 
teriam de contornar em relação ao “parente mais próxi-
mo” que Boaz; entretanto, a sogra experiente a acalma: 
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“Minha filha tenha paciência até que saibas como irá o caso; 
por que aquele homem não descansará, até que conclua hoje 
este negócio” (Rt 3.18). O que Noemi queria dizer não 
era outra coisa senão que Deus estava no controle! (Rm 
8.28). Como se torna maravilhoso ver Deus no comando 
de um plano. Ele vai trabalhando e tudo vai se encai-
xando.
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Na maioria das narrativas onde existam um fi-
nal feliz, com capacidade para impor ao leitor 

normas de bom êxito, haverá obstáculos a serem supe-
rados. Não foi diferente entre Rute e Boaz. O quarto e 
último capítulo desta joia literária do Antigo Testamen-
to, principia informando o leitor sobre a determinação 
do fazendeiro: “Boaz foi até a praça que ficava ao lado do 
portão da cidade e sentou-se ali. Nesse exato momento, apa-
receu o parente mais chegado de Elimeleque, aquele de quem 
Boaz havia falado. E Boaz lhe disse: Ó fulano, vem para cá, e 
assenta-te aqui. E ele foi e sentou-se” (Rt 4.1). Fica eviden-
te que a pressa do fazendeiro em resolver o litígio fora 
motivada pela chama do amor que se ascendera em seu 
coração por Rute. Queria tudo resolvido naquela mes-
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ma manhã! Assim, também, em nossa existência há de-
cisões que não devem ser proteladas; como adverte o 
escritor da Epístola aos Hebreus: “Assim diz o Espírito 
Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos 
corações” (Hb 3.7).

Se fosse em nossos dias, Rute e Noemi estariam 
acompanhando ao vivo pelas “redes sociais” tudo o que 
se passava naquela praça em Belém. Primeiro Boaz toma 
o rumo da porta da cidade na esperança de resolver a 
questão diante das autoridades constituídas, conforme 
as leis de Israel (Dt 16.18). Na verdade, esse lugar fun-
cionava como um tribunal e era de muito movimento, 
pois por ali o povo entrava e saía da cidade. Um lugar 
de encontro e de negócios. Para as duas mulheres, uma 
única súplica: que a frustração em Moabe se transforme 
em alegria e fartura em Belém!

Cabe aqui uma observação jurídica: pela legis-
lação judaica, Boaz deveria se casar com Noemi e não 
com Rute, se de fato desejasse resgatar as terras que per-
tencia a Elimeleque; contudo, penso eu que Noemi já 
era de muita idade e, naquela época, casamento sempre 
seria sinônimo de filhos, visando preservar a memória 
do marido. É aqui que Rute entra em cena para valer!
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Por sua vez, o fazendeiro “tomou dez homens dos 
anciãos da cidade, e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-
-se” (Rt 4.2). Eis um colegiado qualificado para julgar o 
caso. No judaísmo posterior, este seria o menor número 
necessário para a formação de uma sinagoga; eles não 
podiam orar se não tivesse dez pessoas do sexo mascu-
lino; número também exigido para se dar a benção em 
um casamento; de qualquer forma, os anciãos sempre 
foram um grupo importante, dotado de ampla autori-
dade, tanto civil como religiosa. 

A corte estava completa e, o mais importante, ali 
se encontrava o homem que era o parente mais chegado 
de Rute. Quanto a este parente remidor, nada sabemos 
sobre o grau de parentesco dele com Elimeleque. Há 
quem sustente que se tratava de um irmão de Elimele-
que e que Boaz era seu primo; outros dizem que ambos 
eram irmãos de Elimeleque e que Boaz era o irmão mais 
novo. Parece-me mais razoável pensar que “o parente 
mais próximo” de Elimeleque fosse um primo e Boaz, 
um sobrinho. Embora no texto bíblico encontremos 
Boaz se referindo a Elimeleque como se fosse um irmão, 
parece que se trata apenas de uma conotação fraterna, 
não sanguínea ou literal.

À porta da cidade, Boaz informa ao remidor: “Aque-
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la parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi que 
tornou da terra dos moabitas vendeu” (Rt 4.3); provavelmen-
te a transação ocorrera ainda quando Elimeleque vivia 
em Belém e, agora, conforme as instruções exaradas no 
Levítico, esta propriedade poderia ser resgatada e se não 
houvesse alguém com possibilidade de efetuar o resgate, 
então voltaria ao seu dono no ano do Jubileu.

O discurso do fazendeiro avança: “Se você quiser, 
compre estas terras na presença das autoridades do nosso 
povo que estão assentados aqui. Mas, se não quiser, diga, afi-
nal o direito é primeiro seu e depois, meu” (Rt 4.4a); e, então, 
o inesperado aconteceu: o outro homem bradou: “Eu 
compro as terras” (Rt 4.4b). Nem Boaz, nem Noemi, nem 
Rute. Era a última coisa que este trio gostaria de ouvir. 
Mas o fazendeiro carregava uma “carta na manga”. Sua 
próxima fala mudaria o destino da transação e o futuro 
de Israel.

Boaz alertou: “No dia em que tomares a terra da mão 
de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a moabita, mu-
lher do defunto, para suscitar o nome do defunto sobre a sua 
herdade” (Rt 4.5). O quê? Isto não passava nem de longe 
pela cabeça do “parente mais próximo”, que sem pesta-
nejar desistiu do negócio. Queria a terra, mas não uma 
viúva moabita.
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Este sujeito sem nome e sem identidade repre-
senta certas pessoas que se dizem cristãs. Até partici-
pam de nossos cultos, mas não querem compromisso 
com a igreja. Assim mesmo são esses tais fulanos, que-
rem bênçãos materiais, mais nada querem com Reino 
de Deus. O tal fulano da história bíblica se mostrou ta-
xativo: “Nesse caso não vou usar o meu direito de comprar 
as terras, pois correria o risco de prejudicar a minha própria 
herança. Use você o meu direito; eu prefiro não fazer” (Rt 
4.6). A reação do possível remidor está posta de manei-
ra irreversível: “Não tenho interesse!”, o que nos remete 
à história do “moço rico” que apenas pensou nas suas 
riquezas terrenas; Jesus lhe disse: “Troca tudo isso por um 
tesouro no céu” (Mt 19.16-30), mas ele não aceitou a pro-
posta. Onde estará hoje? De fato, ainda hoje centenas e 
milhares de pessoas continuam sem interesse pelas coi-
sas eternas; e como o fulano, não querem assumir com-
promisso com a salvação de sua alma, nem com a igreja, 
por que só pensam nas coisas terrenas, e nada querem 
fazer para promoverem o reino de Deus.

Observe-se, ainda, que tudo isto ocorreu fora dos 
muros da cidade, o que nos faz lembrar que o nosso 
“parente remidor”, Jesus, para nos resgatar da maldição 
da lei, também fez isso fora das portas de Jerusalém (Hb 
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13.12), na presença de todos os anciãos de Jerusalém e 
de todo o povo que o seguia (Sl 116.18; Lc 23.26-28).

Sim, há um intenso paralelo entre Boaz e Jesus. Se 
o nome Boaz que quer dizer “força”, deve-se ressaltar 
que a Jesus foi dado todo o poder nos céus e na ter-
ra; claro está que, em certo sentido, Boaz se torna um 
tipo de Cristo e Rute tipifica a igreja. Boaz foi o parente 
remidor; Jesus é o nosso parente mais chegado que se 
tornou o nosso parente remidor. Boaz era um homem 
rico e respeitado em Belém; Jesus, o mais rico no céu e 
na terra, respeitado e adorado entre os milhões de anjos 
nos céus e por todos os salvos que Ele redimiu na terra. 
Boaz era natural de Belém, terra natal de Jesus. Boaz 
teve compaixão de Rute e a redimiu, assim como Jesus 
teve compaixão de nós e também nos redimiu através 
do seu sangue. Boaz se casou com Rute, a estrangeira 
moabita, assim como Jesus há de se casar com a sua 
igreja gentílica.

Por outro lado, que diferença entre Boaz e o “fu-
lano anônimo”. Enquanto Boaz jamais foi esquecido, o 
“fulano” jamais foi lembrado, pois não sabemos nem 
o seu nome. O “fulano” perdeu muitos privilégios por 
não querer assumir um compromisso - seu dever como 
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parente mais chegado -, e assim deixou de constar nos 
anais da história do Messias.

Um dos aspectos básicos para definir adequada-
mente a nossa postura espiritual consiste em rejeitar-
mos o anonimato; quem quiser ser discípulo de Jesus 
terá que ver escrito o seu nome no “Livro da Vida”. No 
céu não há espaço para “fulano”, pessoa incerta; pelo 
contrário, lá nos será dado um novo nome (Ap 2.17). 
Rute, a moabita, foi introduzida na linhagem que pro-
duziu tanto o rei Davi quanto o Senhor Jesus, porque 
decidiu sair do anonimato e ser uma “mulher virtuosa” 
em Belém. E a sua memória jamais será apagada, nem 
aqui nem na eternidade.

Deixe-me narrar aqui uma pequena ilustração 
para comparar com o dito fulano. Existia em uma certa 
igreja uma família cujo chefe era muito avarento, pa-
recido com esse fulano que só pensava no lucro que a 
terra lhe daria; mas com Rute, um tipo da igreja, ele não 
queria nada. Então, certo dia, a família decidiu ir a um 
culto. O casal possuía um menino de uns quatro anos de 
idade e, na hora da oferta, este homem abastado finan-
ceiramente, puxou a carteira e tirou uma nota de um 
real, velha e amassada, colocando-a na salva. Quando o 
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pregador começou a pregar, ele ficou cochichando todo 
o tempo no ouvido da esposa, criticando a pregação. 
No término do culto eles foram a pé para casa, pois não 
moravam muito longe do templo. Então, no caminho, 
o dito fulano dizia à esposa: “Você viu que pregador mau 
preparado, que mensagem sem conhecimento; ele não sabia 
nem conjugar os verbos. Ah! Não voltaremos mais para ouvir 
este homem”. O pequeno filho, ouvindo todas as críticas 
de seu pai, puxou o seu paletó e lhe disse: “Mas, papai, 
o senhor queria uma mensagem melhor por aquele único real 
velho e amassado que o senhor deu de oferta para a igreja?”.

O melhor mesmo é fazer como um certo irmão 
novo crente, realmente convertido. Conta-se que ele es-
tava se preparando para o batismo e ao colocar sua calça 
por baixo da capa branca, ele colocou também sua cartei-
ra no bolso da calça. Um irmão que também seria batiza-
do, observando o que ele fez, disse-lhe: “O que senhor está 
fazendo, o senhor vai molhar a sua carteira?”; e o novo con-
vertido logo retrucou: “Sim meu irmão. É isso mesmo que 
eu quero fazer. Pois eu quero batizar também minha carteira, 
entregando minhas finanças aos cuidados do Senhor Jesus”.

Retornemos a Belém. Pela tradição mosaica, para 
confirmar todo o processo de remissão, o homem inte-
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ressado em remir uma propriedade descalçava o sapato 
e o dava ao seu próximo. Isso serviria de testemunho 
para todo o Israel (Dt 25.5-10). Trata-se da Lei do Levi-
rato. Por isso disse o fulano: “Toma-a para ti. E descalçou o 
sapato” (Rt 4.7). Com esse ato o “parente mais chegado” 
que deveria ser o remidor, decide diante dos anciãos 
de não assumir o compromisso. E para provar isto ele 
descalça o sapato e dá para Boaz, como prova de não 
aceitar ser o remidor de Rute. Não por acaso este fulano 
passou a ser conhecido como o morador da “Casa do 
descalçado” (Dt 25.10).

Boaz se sentiu livre e aliviado quando o fulano 
desistiu da remissão. O que Deus havia planejado em 
relação a Noemi e a Rute, seria concretizado através de 
Boaz, o remidor voluntário. 

Na pauta previamente orquestrada pelos desíg-
nios divinos, soaria a melodia do nono versículo: “Boaz 
disse às autoridades e a todo o povo: - Hoje vocês são testemu-
nhas de que eu comprei de Noemi tudo o que era de Elimele-
que e de Quiliom e Malom. Também casarei com Rute, a mo-
abita, viúva de Malom, para que a propriedade continue com 
a família do falecido” (Rt 4.9,10). A sábia decisão de Rute 
revolucionou a pequena cidade de Belém e a acumulou 
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de bens e felicidade! Julgo interessante relembrar o que 
Jesus disse a Pedro quando este lhe perguntou: “Senhor, 
e nós que deixamos tudo para te seguir, o que receberemos? 
Jesus lhe respondeu: nesta vida cem vezes tanto, e depois a 
vida eterna” (Mt 19.29).

O clima na entrada de Belém se tornou festivo, 
pois “Todo o povo que estava à porta e os anciãos disseram: 
somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher, que entra 
na tua casa, como a Raquel e como a Léia, que ambas edifica-
ram a casa de Israel; que você seja rico e famoso em Belém-E-
frata. Que os filhos que Deus lhe der neste casamento façam 
que a sua família seja famosa” (Rt 4.12). Mil anos depois, 
quando os discípulos foram questionados na porta do 
Templo sobre o porquê da fidelidade ao Nazareno, eles 
responderão de forma similar à multidão em Belém: 
“Nós somos testemunhas” (At 3.12-15). 

O fazendeiro partiu da porta da cidade com pro-
messas de muitas bênçãos. Jesus deixou o Monte das 
Oliveiras e subiu aos céus com a maior de todas as pro-
messas: “Eis que estou convosco todos os dias” (Mt 28.20). 
E, acrescente-se a isto, a Sua declaração de despedida: 
“Não fiquem tristes e preocupados. Confiem em Deus e con-
fiem também em mim. Na casa de meu Pai há muitas mora-
das, e eu vou preparar um lugar para vocês... e voltarei e os 
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levarei comigo para que vocês estejam onde eu estiver” (Jo 
14.1,3).

Um estudo comparado entre Jesus e Boaz, facil-
mente nos levará à escatológica “Bodas do Cordeiro” 
(Ap 19.7-10), quando o Senhor, tendo nos tirado deste 
mundo de miséria e dor, nos mostrará a nova morada, 
onde estaremos para sempre com Ele (1Ts 4.13-17); no 
caso do fazendeiro de Belém, seu plano seria executado 
com rapidez e eficiência, retirando as viúvas do casebre 
onde moravam e, como registra o texto sagrado: “Le-
vou-a para sua casa, para ser a sua mulher. E eles tiveram 
relações e o Senhor deu a Rute a benção de ficar grávida, e ela 
deu à luz um filho” (Rt 4.13). 

Que mudança! No mesmo dia após ter dormido 
aos pés do rico fazendeiro, Rute se torna a sua esposa. 
Tudo se transforma. Chega de humilhação e pobreza. 
Deus mudou toda esta lamentável jornada migratória. 
Chega de lágrimas, sofrimentos e tristezas. É provável 
que tenha ocorrido uma digna festa de casamento, em-
bora a Bíblia não nos relate. O que importa mesmo é que 
o tempo de cantar realmente chegou (Ct 1.12). Aleluia! 
A estrangeira moabita, que não tinha o direito de entrar 
na congregação do Senhor, agora entraria na genealogia 
do Messias.
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Quando Rute deu à luz um filho, as mulheres de 
Belém entram em cena com a força de uma profecia 
dirigida a Noemi, mas que alcança plenamente Rute: 
“Louvado seja o Deus Eterno, que lhe deu hoje um neto para 
cuidar de você! Que este menino venha a ser famoso em Isra-
el! Que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segu-
rança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama; e ela 
vale para você mais do que sete filhos” (Rt 4.14,15). Sabe por 
que Rute se tornou uma mulher preciosa? Porque, tal 
qual Maria, irmã de Lázaro, ela escolheu a melhor parte 
(Lc 10.42). E tanto uma como outra são lembradas em 
todos os tempos pelo discernimento na decisão e pela 
permanente postura de humildade.

A equação me parece simples: decisão sábia sem-
pre será precedida de humildade; aliás, quando penso 
em Rute, sou forçado a admitir que muita gente quan-
do pobre ou ocupando posições não muito importantes, 
demonstram uma aparente humildade; porém, quando 
sobem de posição, o orgulho toma conta de seus cora-
ções e eles passam a desprezar os outros e a pisar os que 
estão em posição inferior. Isso é lamentável; afinal, sem 
humildade, sem caráter!

No décimo sétimo versículo lemos: “Noemi pegou 
o menino no colo e cuidou dele” (Rt 4.17). A felicidade da 
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sogra contagiava a todos, a ponto de as mulheres de Be-
lém bradarem: “Nasceu um filho para Noemi” (Rt 4.17a); e, 
aqui, um detalhe singular: foram as vizinhas quem de-
ram o nome à criança: Obede; parece que não há outro 
caso semelhante na Bíblia em que pessoas não ligadas 
à família tem tido o direito de dar o nome à criança ali 
nascida. Por sua vez, Noemi acariciava a criança como 
de fato fosse o seu próprio filho. E Obede se tornaria 
o pai de Jessé, que por sua vez geraria o rei Davi (Rt 
4.17b).

Etimologicamente, o nome Obede significa “ado-
rador”. Não temos informações de seus feitos, porém 
cremos que tenha sido um homem temente a Deus e 
um genuíno adorador de Jeová, influenciando positiva-
mente as gerações futuras (1 Cr 2.12; Mt 1.5; Lc 3.32). E 
ser um verdadeiro adorador é tudo o que Deus quer! (Jo 
4.23; 2 Sm 23.1).).

Já li a Bíblia de capa a capa por mais de 120 vezes, 
e se me indagarem qual o texto das Sagradas Escrituras 
que melhor sintetiza o livro de Rute eu responderei com 
convicção: João 3.16. A história de Rute se configura no 
testemunho de um Deus que ama para além das frontei-
ras humanas. Ele não faz acepção de pessoas, mas alcan-
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ça todos os povos, raças, tribos e nações (At 10. 11-16). 
Por falar em um Deus que não faz acepção de pessoas, 
vale registrar que Mateus 1.5 afirma que Salmom gerou 
a Boaz através de Raabe, a prostituta cananéia de Jeri-
có; lembrando que Raabe viveu 250 anos antes de Boaz; 
ora, a partir dessa assertiva, pode-se intuir que Raabe 
não era a mãe direta de Boaz, porém, uma antepassada 
dele; assim como se fala de Abraão como nosso pai (Rm 
4.12). Sim, Deus é fiel em suas promessas!
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Conclusão

Ao chegar ao término desse breve comentário 
sobre o livro de Rute, espero ter alcançado o 

meu objetivo: edificar a vida daqueles que dele fizerem 
uso e honrar ao meu amado Jesus. 

Sou grato a Deus que a cada novo dia, por meio 
de Sua Santa Palavra, nos desafia a deixarmos a retórica 
das pregações para ingressarmos, efetivamente, em um 
estilo de vida que faça as pessoas testemunharem em 
nós o que comprovaram em Rute: VIRTUDES!

Que o bendito Espírito Santo possa nos conduzir 
na adoção de posturas espirituais piedosas e responsá-
veis, alicerçadas na boa, agradável e perfeita vontade 
do Senhor.


