ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – IEGI
Lição 54 – LIVROS “HISTÓRICOS”
LIVRO DE RUTE
Domingo 20 de Fevereiro de 2011
Salmos 119:97 “Oh! Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia”.

LIVRO DE RUTE
Autor: Sem identificação (desconhecido)
Tema do livro: Pobreza se torna abundância e tristeza alegria
INTRODUÇÃO
Rute era moabita, povo descendente de Ló (Gn. 19:30-38). Eram pagãos. Deus, ao estabelecer
a família que daria origem ao Salvador do mundo, escolheu uma bela jovem pagã, conduziu-a a
Belém e a fez noiva de Boaz. Assim é a graça de Deus. Adota os gentios na família de Cristo.
Sabemos que, embora Rute nascesse no paganismo, veio a conhecer o Deus verdadeiro através
do seu primeiro marido ou de Noemi.
Boaz era filho de Raabe, a meretriz encontrada em Jericó. Vemos assim que a bisavó de Davi
era moabita e seu bisavô meio-cananeu. Todos eles fazem parte da linhagem do Messias.
O versículo mais conhecido deste livro consiste nas palavras que Rute dirigiu a Noemi, quando
ainda estava em Moabe – Rt 1.16
A BÊNÇÃO DA ALIANÇA
Bênção é a ação de Deus em nos favorecer. Podemos dizer que Rute foi uma mulher abençoada.
As coisas de Deus sempre são o contrário da ordem dos homens. As pessoas dizem que uma
pessoa abençoada, talvez seja uma pessoa que nunca teve sofrimento ou passou por qualquer
situação difícil. No caso de Rute vemos que sua vida no início era triste, além de ser
descendente de um povo idólatra, ficou viúva cedo sem filhos. Mas os olhos do Senhor estavam
sobre sua vida e no final se tornou uma pessoa abençoada por meio da aliança que fizera.
Significado de benção: Pode ser definida como algo que propicia o bem-estar ou a felicidade de
alguém.
Nosso Deus é o Deus de aliança e Ele é fiel às suas promessas. Nós também, que vivemos em
aliança com Ele, devemos cumprir os nossos votos que prometemos ao Senhor.
Rute era nora de Noemi e, como ela, também ficou viúva. Ela era estrangeira (moabita) e não
pertencia ao povo de Deus, mas conheceu o Deus verdadeiro através de sua sogra e amou tanto
ao Senhor que fez uma aliança com Ele. Ela também fez uma aliança com Noemi, de estar com
ela até a morte e Deus a honrou por isso. (Rute 1:6)
Rute escolheu seguir um novo caminho - Ela se apegou a sua sogra porque não queria
voltar aos seus deuses, à vida velha. Ela sabia quem era o Deus de Israel. Rute veio a ser a
bisavó do rei Davi.
Em Rute vemos que a bênção da aliança traz vida nova, muda a pobreza em abundância e a
tristeza em alegria.

VEJAMOS QUATRO CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS NO CARÁTER DE RUTE.
Rute foi uma mulher de aliança 1:16
Ela fez uma aliança com Deus e com sua sogra. Ela escolheu servir a Deus: "... o teu Deus é o
meu Deus." Escolheu também estar sempre com sua sogra. Nós temos que ser pessoas de
aliança, temos que ter uma aliança de amor com Deus. Quando fazemos um pacto de amor com
Deus significa que Deus tem autorização de agir em todos os aspectos da nossa vida.
Se somos pessoas de aliança no casamento, nunca pensaremos em outra pessoa a não ser no
cônjuge. Se somos pessoas de aliança no trabalho, daremos o melhor naquele lugar. Se somos
pessoas de aliança, seremos fiéis a Deus em todos os lugares onde Deus nos colocar.
Rute foi uma mulher leal
Rute era uma mulher de aliança e, mesmo tendo perdido seu marido e mantenedor, decidiu
acompanhar Noemi, que estava sozinha e pobre. Ela era mulher decidida e confiava no Senhor.
Rute trabalhava com determinação 2:2
Noemi e Rute voltaram da terra de Moabe para Israel, porque havia fome naquele lugar. Logo
que chegaram, Rute decidiu trabalhar, por sua própria iniciativa, e, saindo bem cedo, não
descansava enquanto não levava comida para ela e Noemi. Rute era determinada!
A iniciativa e a determinação são características que levam ao êxito. Rute era estrangeira em
Israel e trabalhava catando espigas após os segadores. Se você tem um trabalho, ainda que
seja simples, faça-o com determinação e esforço e terás recompensa.
Vemos que Rute superou muitas barreiras no novo país, tais como em relação à lingua e ao
trabalho. Portanto, comece aos poucos, pois ninguém nasce grande.
Rute foi sábia ao escolher seu companheiro 2:4-17
Rute era uma viúva jovem e sem filhos, mas o desejo da sua alma era levantar uma
descendência para Deus. Ela sabia que o anelo do coração de Deus sempre foi levantar famílias
sacerdotais. Veja que a Bíblia não diz que Rute chegou naquele lugar procurando marido. Ela
não foi com essa intenção, mas ela soube escolher bem o seu marido.
É muito importante não se equivocar na escolha do cônjuge. Só Deus pode mudar a história de
uma escolha errada! Boaz era um homem bom e correto, que tinha uma herança sacerdotal.
Ele tinha uma aliança com Deus e era resgatador, isto é, ele poderia comprar a herança do
falecido marido de Rute e casar-se com ela. Havia outro resgatador mais próximo, que poderia
comprar a herança, mas que não poderia casar com a viúva.
Boaz então comprou a herança e casou com Rute, com quem teve um filho chamado Obede.
Este foi o pai de Jessé, que foi pai de Davi, de cuja descendência veio Jesus Cristo, o Messias.
Conclusão
Rute marcou a história de Israel porque foi uma mulher de aliança, atraindo bênçãos e grandes
riquezas para si e seus descendentes.

Ela foi determinada em sustentar sua sogra e também soube escolher bem o seu cônjuge.
Rute honrou a aliança e levantou uma descendência para Deus.
Talvez você tenha feito uma aliança com o Senhor algum dia e por algum motivo não tenha
permanecido nela. Então saiba que hoje é o dia de renovar e restaurar a aliança.
Hoje é o dia de entregar e consagrar sua vida ao Senhor, como fez a jovem Rute.
_____________________________________________________________
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