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O Pentateuco descreve a criação do mundo e o 
inicio da história humana, e em sua maior parte tem 
como foco Deus, como o criador e Aquele que lida e 
conduz Israel.



Deus se compromete com Israel por pactos e dá 
a eles uma missão, de ser povo exclusivo de 
Deus, e uma benção para o mundo todo. 



Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, 
termina com Israel prestes a entrar em Canaã, a 
terra que Deus havia prometido a eles como 
território nacional. E é aí que os livros históricos 
começam.



JOSUÉ descreve a conquista de Canaã por 
Israel, sob a liderança de Josué, e a divisão de 
Canaã bem como partes da região da Trans-
jordania, entre as doze tribos de Israel. 



Nos últimos capítulos fica implícito que os 
israelitas ainda não haviam tomado posse da 
terra toda. A conquista não estava completa.



No livro de JUÍZES a geração posterior a 
Josué não consegue completar a conquista de 
Canaã, e um longo período de infidelidade 
religiosa e instabilidade política se segue. 



Líderes surgem (os juízes), mas trazem 
alívio apenas temporário. E o livro termina sem 
que Israel tenha a posse completa da terra 
prometida.



O livro de Rute

Ela é ancestral de Davi, e se colocou na
linhagem do Senhor. E é uma história de um
resgate que prefigura o maior de todos os
resgates!

RUTE é um livro situado no período dos juízes. 
Rute, uma mulher de Moabe, se liga a uma família 
israelita, trazendo bênçãos a ela e a outros. 



O livro de Rute

O Livro de Rute é uma história de amor que aconteceu no tempo 
dos Juízes, é um livro muito interesante porque nos dá um quadro
de como era a vida e os costumes naqueles días.
O Texto Bíblico de 01:16 e 17 é um dos mais belos textos bíblicos. 
Rute foi bisavo de Davi e pertenceu à linhagem terrenal de Jesus.

Rute, porém, respondeu: "Não insistas 

comigo que te deixe e não mais a 

acompanhe. Aonde fores irei, onde 

ficares ficarei! O teu povo será o meu 
povo e o teu Deus será o meu Deus!

Onde morreres morrerei, e ali serei 

sepultada. Que o Senhor me castigue com 

todo o rigor, se outra coisa que não a morte 
me separar de ti! "

Rute 1:16,17



O nome “Rute” significa “amizade”, uma 
característica verdadeira daquela que deu nome 
ao livro. 

É um dos 6 livros históricos que levam o nome das 
principais figuras de ação e vida descritas neles 
(Josué, Rute, Samuel, Esdras, Neemias e Ester). 

Um dos 2 livros bíblicos que levam o nome de 
uma mulher:

Rute, é uma gentia que se casou com um rico 
judeu de linhagem real da promessa.



Samuel, conforme a maioria dos estudiosos é que 
pode ter também escrito Rute. O livro foi 

provavelmente escrito depois de Davi ser ungido rei, 
mas antes dele subir ao trono, ou antes de Salomão.



Cenário Histórico

Data dos acontecimentos do livro de Rute estão 
datados de 1100 a.C., aproximadamente, 

colocando assim Boaz na condição de bisavô de 
Davi.
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O livro começa com a circunstância não muito comum de que havia fome em Belém (cujo 
nome significa “casa de pão”). Assim como aconteceu com José no Egito, o Senhor usou a 

fome para trazer salvação e bênção espiritual através dos fiéis.  



Circunstância

Os moabitas, ancestrais de Rute, tinham 
atraído Israel para a idolatria e a imoralidade             
(Gn. 19.37; Nm. 25.1), mas agora ela estava 

influenciando Israel com o seu amor e virtude.





Objetivo do Livro

Retratar o ânimo religioso e o amor de duas 
mulheres de países diferentes numa época de 

rivalidade inter-racial, violência e idolatria.



Significado: “Levirato” era o casamento de uma 
viúva com o irmão do seu marido, no caso do 

cunhado morar na casa do pai (ou seja, o irmão 
mais moço ainda não casado)

Objetivo: Preservar o nome e a linhagem familiar 
do irmão falecido e prover sustento para a sua 

viúva.



Dt. 25.5-6 – Sancionado por Deus o princípio 
Mosaico.

Lv. 25.25-28 – Formulado o relacionamento 
do resgatador com o parente



Fé gentia no A.T. (1.16)

A. A declaração de fé realizada por Rute é um 
clássico do A.T. . Embora não seja a 1ª 

conversão de gentios registrada no A.T., a 
conversão de Rute é a mais detalhada e 

famosa. Apresenta também um contraste 
interessante com a conversão de sua 

segunda sogra, Raabe. Enquanto a de Raabe
é apresentada como uma reação ao medo 

do julgamento que viria, a de Rute é a 
reação ao amor (Josué 2.9-13; Rute 1.16).



Singular história da provação e tragédia de uma 
família.

Rute é o único livro da Bíblia que focaliza as 
provações e dificuldades de uma única família, 

em vez de uma tribo ou nação numa 
perspectiva maior. O livro trata de uma viúva 

de Israel, atingida pelo triplo infortúnio de 
haver perdido o esposo e os dois filhos, depois 
de a fome tê-la forçado, a ela e a família, a sair 

de Belém. Deus age na infelicidade a fim de 
cuidar dos seus fiéis em tempos mais difíceis.



Aplicações do livro de Rute:

A graça do Senhor abrange todo mundo - qualquer 
pessoa que confiar nEle!

Deus sempre preserva um remanescente fiel do Seu 
povo para glorificar o Seu nome e manifestar Seu amor 
fiel.

Deus sempre coordena mesmo os menores, mais 
insignificantes e improváveis eventos do mundo para 
cumprir Seus propósitos e demonstrar Sua Graça.


