Crise

também é oportunidade de

Recomeço
A fidelidade, mesmo na hora da
crise, nos conduz às mais
sublimes vitórias.

Rute 1
8. Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada
uma à casa de sua mãe; e o Senhor use
convosco de benevolência, como vós usastes
com os falecidos e comigo.

9. O Senhor vos dê que acheis descanso cada
uma em casa de seu marido. E, beijando-as ela,
levantaram a sua voz e choraram.
16. Disse, porém, Rute: Não me instes para que
te abandone, e deixe de seguir-te; porque aonde
quer que tu fores irei eu, e onde quer que
pousares, ali pousarei eu; o teu povo é o meu
povo, o teu Deus é o meu Deus;
22. Assim Noemi voltou, e com ela Rute a
moabita, sua nora, que veio dos campos de
Moabe; e chegaram a Belém no princípio da
colheita das cevadas.

Texto Bíblico
Rute 1:8,9,16,22
2

"Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar;
e Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou
a ela“
Rute 1.14

Crise também é oportunidade
de recomeço
3

Objetivos

Ensinar

Apresentar

Mostrar

que a fidelidade produz
recompensa.

o caráter e a beleza da
mulher cristã.

que Deus sempre
cumpre as suas
promessas.
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Principais Pontos

1

2

3

A fé nos leva a lugares
inimagináveis

Superando a crise

Recomeçar é preciso

5

Introdução

Mesmo vivenciando crises, Rute foi impactada
pelo
testemunho
de
Noemi.
Decidiu
acompanhá-la e passou a fazer parte da
genealogia de Jesus. A fé em Deus faz a
diferença nas escolhas e atitudes, mesmo em
tempos de crises.
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1 - A fé nos leva a
lugares inimagináveis

No livro de Rute, vemos a história de
uma mulher que, após a morte de seu
marido, viaja para Belém, acompanhando
sua sogra Noemi, na esperança de que
Deus poderia lhes proporcionar um novo
tempo para suas vidas. Por sua atitude
de fé, Rute passou a figurar na história
do povo de Deus, tornando-se bisavó do
rei Davi [Rt 4.18-22], presente na
genealogia do Senhor Jesus [Mt 1.1,5].
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Comentário Extra
I. A FOME E A
ELIMELEQUE. Rt 1.1-5.

EMIGRAÇÃO

DE

E sucedeu que... (1). A palavra heb. wayehi
liga possivelmente esta narração a outros
acontecimentos já conhecidos (cfr. #Js
1.1). Em que os juízes julgavam (1). O
julgamento destes, como vimos, podia ser
apenas manifestado através de façanhas
extraordinárias, como no caso de Sansão.
Uma fome (1). O livro dos Juízes não faz
referência a esta calamidade, nem a outras
idênticas, se bem que fossem de admitir, já
derivadas a causas naturais, já provocadas
pelas invasões do inimigo (cfr. #Jz 6.3-6).
Belém de Judá (1). Provavelmente assim
chamada para a distinguir da Belém de
Zebulom (#Js 19.15). Nos campos de
Moabe (1). Em heb. sadhe significa
"campo" ou "planície". Não designa,
portanto, toda a região, mas somente uma

zona, talvez a sul do Arnom, por sinal, das
mais ricas em pastagens. Recorde-se a
descrição do "campo fértil" de Moabe, em
#Is 16.10 e #Jr 48.33. Elimeleque (2)
significa aquele "para quem Deus é rei",
enquanto o sentido de Noemi é
"agradável". Malom quer dizer "delicado"
e Quiliom "fraco". Efrateus (2). Efrata era o
nome antigo de Belém (#Gn 35.19). Os
quais tomaram para si mulheres moabitas
(4). O Targum começa assim: "E
transgrediram o mandamento do Senhor e
tomaram...". Na realidade não se proibia
terminantemente o casamento com
mulheres moabitas, mas apenas a
recepção dos moabitas na congregação do
Senhor (cfr. #Dt 23.3n). Orfa... Rute (4).
São nomes moabitas que significam,
respectivamente, "bondosa" ou "voltar as
costas" e "rosa". Embora não seja grande a

diferença entre a língua moabita e a
hebraica (veja-se 2.8n) chega contudo para
impossibilitar uma tradução certa. Rute
era esposa de Malom, talvez o filho mais
velho (#Rt 4.10). O Targum acrescenta que
era filha de Eglom, rei de Moabe (#Jz
3.12), mas não é provável. E morreram...
Malom e Quiliom (5). Não há razão para se
atribuir a morte destes jovens a castigo,
em virtude de terem trocado a Terra da
Promissão pelos vales de Moabe. Os seus
nomes, "definhamento" e "consunção" -ou
podem ser ecos da fome que assolou a
terra, ou podem descrever a frágil
constituição física destes homens.
F. Dvisdson
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Comentário Extra
ELIMELEQUE
No hebraico, «Deus é rei». Esse era o
nome de um homem nativo de Belém. Era
esposo de Noemi e pai dos dois filhos do
casal, Malom e Quiliom. Elimeleque viveu
em torno de 1370 A.C. Em certo período
de fome na Terra Prometida, ele deixou o
território de Judá (onde era um dos
chefes) e emigrou para Moabe, buscando
melhores condições de sobrevivência. Com
os anos, Elimeleque morreu entre os
moabitas. Seus filhos, já adultos, casaramse com mulheres moabitas, Malom casouse com Rute, mas morreu não muito
depois. Outro tanto sucedeu a Quiliom,
que se casara com Orfa.

com o tempo, devido ao direito de
parentesco, comprou de Noemi o terreno
que antes fora de Elimeleque. Em seguida,
casou-se com a moabita Rute, nora de
Elimeleque e Noemi e que era bem mais
jovem do que ele (Rute 4:3,9). Desse
casamento nasceu Obede, que foi pai de
Jessé, pai de Davi. Naturalmente, isso fez
com que a moabita Rute fosse uma das
antepassadas do Senhor Jesus (ver Mat.
1:5 e Luc. 3:32, embora neste último
versículo haja menção somente a Boaz e
não a Rute). A graça de Deus! Os moabitas
não podiam, segundo a lei mosaica,
fazer parte do povo de Israel, nem mesmo
da décima geração (Deu. 23:3).
Dicionário Champlin

Após quase dez anos, Noemi e Rute,
ambas viúvas, voltaram a Israel. Boaz era
aparentado de Elimeleque (Rute 2:1,3) e,
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Comentário Extra
RUTE
Visto tratar-se de uma forma contraída,
alguns estudiosos preferem não identificar
seu sentido, mas outros pensam em
«companheira». Na LXX, Routh. Seria uma
palavra moabita, pois nenhuma raiz
hebraica pode ser, convincentemente,
identificada. Ela foi mulher moabita,
bisavó do rei Davi.

Uma família judaica migrara de Belém para
Moabe, a fim de escapar da fome que se
agravava.
O
chefe
da
família,
Elimeleque, não demorou a falecer, como
também os dois filhos homens,
Malom (que se casou com Rute), e
Quiliom, que se casara com outra
jovem moabita, Orfa. Desses casamentos,
não houve filhos. As três viúvas, sogra e
noras, ficaram juntas. Quando Noemi, a
sogra, resolveu voltar à sua terra, insistiu

com
suas
noras
viúvas
que
retornassem cada uma à casa de sua mãe.
Orfa terminou cedendo, mas Rute estava
resolvida a acompanhar sua sogra onde
quer que ela fosse, dizendo:«... o teu povo
é meu povo, o teu Deus é meu Deus»
(Rute 1:16).
Chegaram em Belém, no tempo da
colheita. Rute foi respigar, conforme o
direito que assistia aos pobres, no campo
plantado de Boaz, parente ao falecido
Elimeleque
e
que
acolheu
bondosamente à jovem moabita, por ter
ouvido falar de sua lealdade para
corm Noemi. Disso resultou que, embora
sendo homem já idoso, Boaz resolveu
casar-se com Rute, embora houvesse um
homem que tinha maiores direitos de
casamento levirato (vide), do que
ele. Como esse outro homem se recusou a

cumprir o seu papel de parente remidor
(vide), Boaz alegremente assumiu esse
papel. O filho do casal, Obede, foi o avô
paterno de Davi. Quanto a certos detalhes
técnicos sobre costumes e leis dos judeus,
ver o livro de Rute.
Rute é uma das cinco mulheres
mencionadas na genealogia de Jesus, em
Mat. 1:1-17, a saber: Tamar, cananéia;
Raabe, cananéia; a mulher de Urias, BateSeba, judia; Maria, mãe de Jesus, judia;
a própria Rute, moabita. A inclusão de
Rute é muito mais notável porque os
moabitas não podiam fazer parte do povo
de Israel (ver Deu. 23:3-6 Nee. 13:1), mas
sua lealdade e confiança foram
recompensadas, e ela se tornou uma das
antepassadas do Senhor Jesus, uma honra
em nada pequena.
Dicionário Champlin
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Comentário Extra
I. A Família de Elimeleque Emigra para
Moabe. 1:1-5.
1. Nos dias em que julgavam os juizes. O
Livro de Rute apresenta um contraste aos
turbulentos acontecimentos descritos em
Juízes. Ali nós lemos sobre a apostasia e a
opressão, inveja intertribal e guerra civil.
Aqui somos lembrados da providência
divina na vida de uma família das tristezas
dessa família e do modo como os
propósitos do Senhor foram realizados
através de uma moabita, que veio a ser
antepassada do Rei Davi e do Salvador
(cons. Mt. 1:5).
Houve fome na terra. As chuvas na
Palestina não são muito abundantes e com
bastante frequência são insuficientes para
regarem adequadamente a lavoura básica.

Houve fomes durante a vida de Abraão
(Gn. 12:10), Davi (lI Sm. 11:1) e Elias (I Reis
17:1). Na terra de Moabe. Moabe foi um
filho de Ló, o fruto funesto de um
relacionamento incestuoso de Ló com uma
de suas filhas (Gn. 19:36, 37 ). Os moabitas
pagaram a Balaão para amaldiçoar Israel
(Nm. 22:1-8), durante a peregrinação de
Israel a Canaã. Sob circunstâncias normais
os moabitas eram excluídos da
participação da vida nacional e
cooperativa de Israel (Dt. 23:3-6). Havia
relacionamento amistoso entre indivíduos
israelitas e moabitas, no entanto. Quando
fugia da ira de Saul, Davi encontrou um
amigo no rei de Moabe (I Sm. 22:3, 4).
2. Malom e Quiliom. Os nomes dos dois
filhos de Elimeleque e Noemi expressam
fraqueza física. Malom significa "doentio"

e Quiliom, "definhante". Na verdade não
viveram muito tempo depois de se
estabelecerem em Moabe.
4. Os quais casaram. Os filhos de
Elimeleque e Noemi estabeleceram-se em
Moabe e se casaram, Não há condenação
específica sobre tais casamentos, embora
certamente os israelitas ortodoxos
deveriam ter desaprovado.

5. Ficando assim a mulher desamparada.
Durante os dez anos de estada em Moabe,
o marido e os dois filhos de Noemi
morreram, Tudo o que restou da família
antes tão feliz, foram três mulheres Noemi e suas duas noras, Rute e Orfa.
Moody
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1.1. A crise não é o fim.
Texto Principal
A fome chega à Belém, então a família de Noemi muda-se
para Moabe. Lá, seus filhos crescem e se casam. As
moabitas Rute e Orfa passam a ser noras de Noemi. Mas,
a fatalidade chega à casa desta família, e a morte dizima o
esposo e os dois filhos de Noemi. Ouvindo que o Senhor
estava ajudando o Seu povo [Rt 1.6], Noemi libera suas
noras a fim de retornarem aos seus familiares, e decide
voltar para Belém. Orfa atende ao pedido de sua sogra,
mas Rute decide acompanhar Noemi. A atitude de Rute
lhe colocou em patamares elevados.

Comentário
Betel significa “a Casa do Pão”. Mas houve um dia que faltou pão
na Casa do Pão. Houve um dia em que os fornos das padarias de
Belém ficaram frios e as prateleiras ficaram vazias. Então, houve
fome em Belém, mas não havia pão. As pessoas buscavam pão,
mas não encontravam pão. Este é um retrato das igrejas hoje.
Quando Belém, a Casa do Pão, ficou vazia, as pessoas se viram
obrigadas a procurar o pão da vida em outro lugar. O dilema que
elas enfrentaram é que as alternativas do mundo podem ser
mortais. Elimeleque perdeu sua vida buscando a sobrevivência. Ele
perdeu os seus filhos, buscando a segurança deles. Eles
encontraram a sepultura onde procuraram um lar. Eles puderam
evitar a fome de Belém, mas não a morte em Moabe. Onde eles
pensaram que preservariam a vida, eles a perderam.

Moabe é um lugar cruel. Moabe significou para Noemi doença,
pobreza, morte do marido e viuvez. Moabe significou para Noemi e
perda dos seus filhos. Moabe furtará seus filhos e os sepultará
antes do tempo. Moabe separará você do seu cônjuge. Moabe
roubará toda a vitalidade que há em você. Moabe deixará sua alma
cheia de amargura.
Rev. Hernandes Dias Lopes
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1.2. Uma escolha assertiva
Texto Principal
Rute deixa para trás os deuses pagãos e, sabiamente,
atenta para os ensinamentos de Noemi, sua sogra. Diante
da escolha assertiva de Rute, seu nome figura entre as
mulheres citadas na genealogia de Jesus. A partir desta
escolha, vemos que Rute estava determinada a abandonar
o deus dos moabitas [Num 21.29]. A Palavra de Deus nos
instrui acerca da idolatria, que é abominável ao Senhor [Lv
19.4]. Deus havia instruído Seu povo que somente a Ele
deviam adorar e prestar culto[Lc 4.8]. Rute entendeu,
através dos ensinamentos de Noemi, que a idolatria
precisava ser extirpada de sua vida. Muitas vezes
passamos por crises e ficamos apegados a sentimentos,
comportamentos, práticas que estão ocupando o lugar de
Deus, e que acabam virando objetos de idolatria em nossa
vida [Cl 3.5]. É preciso escolher a quem iremos servir e
quem ocupará a primazia em nosso coração [Mt 22.37]

Comentário
Rute, uma moabita, foi incluída na linhagem ancestral do rei Davi e
na genealogia do próprio Messias. Rute deixa seu povo, seus
deuses, sua terra, sua parentela e se une a uma sogra israelita,
convertendo-se ao Deus de Israel.
Leon Morris assim afirma: “Rute não era simplesmente uma
estrangeira. Estava unida com devoção máxima a uma sogra
israelita e era, além disso, uma convertida à religião judia”.

Russell Norman Champlin diz que Rute foi um exemplo vivo da
verdade de que a participação no Reino de Deus não depende de
carne e sangue, e, sim, da obediência da fé(Rm 1.5). Rute aceitou
de todo o coração o povo de Deus e o Deus do povo de Israel.
Deus a aceitou e fez dela uma ancestral do próprio Salvador do
mundo. Os estudiosos chegam mesmo a pensar que o livro de Rute
foi escrito para combater as tendências exclusivistas de alguns
judeus que consideravam todos os demais homens excluídos da
esfera do cuidado e interesse de Deus. Esses estudiosos entendem
que assim como Jesus contou a parábola do Samaritano para
derrubar a prepotência e a arrogância dos judeus exclusivistas,
Rute tenha sido escrito para enaltecer como heroína uma moabita
que haveria de tornar-se ancestral do grande rei Davi.
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1.3. Caminhe com alguém que te aproxime de Deus
Texto Principal

Comentário

A fidelidade de Rute em não abrir mão da presença de
Noemi se deu pelo fato de que, embora perdendo seus
filhos e marido, ainda assim, Noemi exalava a presença de
Deus em sua vida. O testemunho de Noemi gerou fé na
vida de Rute e lhe trouxe salvação. O ser humano absorve
comportamento de seus companheiros. Logo, devemos
trilhar a nossa caminhada cristã ao lado de justos a ser
companheiros. Logo, devemos trilhar a nossa caminhada
cristã ao lado de justos e ser companheiro daqueles que
temem a Deus e guardam os Seus mandamentos [Sl
119.63].

Devemos valorizar quem nos aproxima de Deus, pois essa pessoa
realmente é um instrumento de bênçãos para nossas vidas.
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2 - Superando a crise

Diante da crise, muitos ficam vulneráveis,
sem saber o que fazer. Muitas pessoas
têm medo de fazer escolhas erradas e
acabam sofrendo mais tarde. Afinal, fazer
escolhas não é fácil. Aprendendo na
presente lição que Noemi, mesmo
vivenciando uma realidade de perdas e
aflições, permanência atenta, pois "ouviu
que o Senhor tinha visitado o seu povo"
[Rt 1.6]. Assim, Noemi, movida por esta
boa nova (que chegou como um
bálsamo), parte para Belém, e Rute,
mesmo sendo da terra onde estavam,
decide acompanhá-la.
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Comentário Extra
Noemi perdeu o que havia levado
para Moabe e agora está prestes a
perder tudo o que encontrara em
Moabe, suas duas noras. Ela está se
despedindo das únicas pessoas que
ainda faziam parte da sua vida. Ela
está se despedindo das únicas
pessoas que podiam dar-lhe uma
esperança,
uma
descendência.
Ela
está
rompendo
laços
extremamente importantes na vida.
Ela está com o coração partido. Sabe
que não tem nada a oferecer nem
nada a reivindicar. Ela perdeu o
marido e os filhos sem nada poder
fazer.
Agora
abre
mão
voluntariamente das noras. Sua
história está marcada pelas perdas

involuntárias e voluntárias. Noemi
despede-se de suas noras chamandoas de filha se orando por elas. Ela
invoca o Deus da aliança, usando o
nome Iavé. Ela agradece a elas a
lealdade e pede a Deus Sua
misericórdia
sobre
elas.
Ela pede a Deus prosperidade e
felicidade para suas noras, ou seja,
um novo casamento, a única carreira
aberta às mulheres viúvas. Em meio a
todos os dramas vividos em Moabe,
Noemi tinha uma profunda amizade
com suas noras. Elas se ligaram a
Noemi
não
por
interesses
subalternos, mas por amor. Elas
queriam acompanhá-la, a despeito de
Noemi não poder lhes dar nada em

troca. Nessa despedida, houve beijos
e lágrimas (1.9,14). Por duas vezes,
elas choraram em voz alta (1.9,14).
Elas não esconderam suas emoções e
seus sentimentos, nem Noemi, a sua
desventura. Em terceiro lugar, uma
justificativa muito realista (1.813).Noemi não só se despede de suas
noras, mas justifica a absoluta
impossibilidade
delas
a
acompanharem a Belém.Ela lista duas
razões pelas quais suas noras não
podiam ir com ela: Ela já estava velha
demais e nada tinha a oferecer às
suas noras (1.12).
Rute - Comentários Expositivos Hagnos: Um perfeita história
de amor - Hernandes Dias Lopes
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2.1. Movidas por fé, mesmo na crise
Texto Principal

Comentário

Rute e Noemi estavam diante de uma crise. Pior do que a
perda material, elas haviam perdido pessoas a quem
amavam. O Luto era inevitável! Mas, diante da dor, Noemi
se levanta, reconhece que tudo está no controle de Deus e
que elas jamais poderiam mudar o que havia acontecido.
A única coisa a se fazer seria se levantar das cinzas. Elas
não se isolaram diante da crise, do luto, da tristeza, mas
levantaram-se e tomaram uma decisão: seguir em frente!
Resolveram recomeçar [Rt 1.7].

Orfa e Rute resolveram então voltar com Noemi para Belém. As
palavras de complacência da "prazenteira Noemi" dão a entender
como ela inspirou o amor e devoção nas suas noras.
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2.2. Nas crises, faça escolhas em Deus
Texto Principal

Comentário

Escolher é algo muito sério. O próprio
Deus exortou o Seu povo a escolher bem
[Dt 30.19]. Precisamos aprender a fazer
nossas escolhas com os olhos do Senhor
para não fazermos escolhas erradas. De
fato, escolhas geram frutos e em meio às
crises faz necessário escolher em Deus.
Rute havia aprendido com Noemi muitos
ensinamentos sobre o Deus de Israel.
Ouvira falar de Seus milagres, de Seu
cuidado com o povo de Israel. Para Rute,
esta era a hora de deixar a zona de
conforto. Deixar o seu povo e sua cultura
para viver em outro país uma nova vida,
mas havia uma diferença: Rute escolheu
servir ao Deus Vivo [Rt 1.16-17].

Os planos humanos fora da vontade de
Deus são frustrados. Tomar decisões sem
consultar a Deus e sem seguir Sua
orientação é fazer escolhas para o desastre.
Escolher os caminhos mais fáceis na hora da
crise nem sempre é a decisão mais segura.
Nossa confiança precisa estar no provedor
mais do que na provisão. Quando as coisas
nos faltarem, precisamos nos alegrar em
Deus como o profeta Habacuque (Hc 3.1517). O dinheiro não é um refúgio seguro. Ele
não nos livra da doença nem da morte. As
decisões precipitadas nos prendem por
mais tempo que gostaríamos. Essa família
saiu para fugir de uma crise, mas esse
tempo foi mais longo do que planejaram.
Leon Morris diz que o uso do verbo
hebraico gür, “saiu”, denota que o homem
planejava retornar no devido tempo. E a
palavra certa para designar um residente
estrangeiro. 47 Foi o tempo suficiente para

que a enfermidade e a morte visitassem a
casa de Noemi três vezes. Noemi ficou em
Moabe
quase
dez
anos
(1.4b).
Nesse tempo, ela colecionou perdas
sucessivas, tragédias sobre tragédias. O livro
de Rute, apesar de descrever com cores
fortes os desastres sucessivos que
desabaram sobre Noemi, revela, também,
que Deus jamais desperdiça sofrimento na
vidado Seu povo. O sofrimento de Noemi
parece insuportável, as circunstâncias
parecem injustas e as perguntas sem
resposta. Nessas horas, precisamos
aprender a descansar na providência
amorosa do Eterno, deixar as dificuldades
nas mãos de Deus, mesmo sem receber
uma resposta, sabendo que “por trás de
toda providência carrancuda, esconde-se
uma face sorridente”.
Rute - Comentários Expositivos Hagnos: Um perfeita
história de amor - Hernandes Dias Lopes
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2.3. No mundo tereis aflições
Texto Principal

Comentário

A Palavra de Deus nos diz que "o choro pode durar uma
noite, mas a alegria vem pela manhã" [Sl 30.5]. A crise
não pode durar a vida inteira. Do mesmo jeito que ela
chega, ela sai. É uma questão de tempo e tudo voltará ao
normal [Ec 3.1]. Jesus nos ensinou que no mundo
teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo.
Devemos permanecer nEle, pois Ele venceu o mundo [Jo
16.33]. O Senhor está no controle de tudo, nada escapa
de seus olhos. As crises são passageiras. Portanto,
devemos permanecer confiantes no Senhor, mesmo
vivenciando adversidades, pois Ele é Poderoso e Soberano
para levar adiante o Seu propósito e nos aperfeiçoar em
todo o tempo [Rm 8.28].

Devemos fazer nossas escolhas de modo assertivo, assim como
Rute, que confiou totalmente em Deus na hora da crise.
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3 - Recomeçar é
preciso

A morte chegou sem piedade na família
de Noemi. Então, ela toma a atitude de
voltar para Belém [Rt 1.7]. Era preciso
recomeçar. Aprendemos com a história de
Noemi e Rute que é preciso entender que
tragédias são uma realidade da vida.
Contudo, também é importante discernir
a
necessidade
de
adaptações
e
reestruturação da vida. Como discípulos
de Cristo, temos a Palavra de Deus e o
Espírito Santo que nos guiam nesse
processo de recomeço.
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3.1. Milagres no recomeço.
Texto Principal

Comentário

Ao tomar a decisão de voltar para Belém, Noemi deixa
suas noras livres para retornarem aos seus familiares. Orfa
se despede e assim procede [Rt 1.14-15], mas Rute opta
por ficar com sua sogra, mantendo sua fidelidade [Rt
1.14-15]. Rute, de forma simples e humilde, chega em
Belém e vai recolher espigas nos campos após os
segadores [Rt 2.2-3]. Rute abre mão do orgulho humano,
toma uma iniciativa e vai trabalhar para supri-las. Rute
reagiu à humilhação, à pobreza, com determinação, seguiu
em frente, deixando para trás as perdas que tivera. Todo
recomeço requer atitude, vontade, foco e determinação.
Para todo recomeço, é necessário se vestir de mudanças.
Rute reagiu diate das incertezas. Buscou um caminho para
a sobrevivência e não ficou esperando a morte chegar. A
sua atitude de amor e fidelidade a Noemi chegou ao
conhecimento de Boaz e tão nobre ato tocou seu coração.
[Rt 2.6-7].

[...] Rute, uma mulher que tem iniciativa (2.2). Rute demonstrou
disposição de trabalhar e buscar o seu sustento e o sustento da sua
sogra. Ela não ficou esperando, de braços cruzados, um milagre
acontecer. Ela se moveu, se mexeu na direção do trabalho. Ela assumiu
sem traumas que era carente e necessitada. Rute teve iniciativa para
cuidar de sua sogra. Ela assumiu a posição de provedora da sogra.
[...] Sua ação espontânea é o princípio da sua mudança de sorte. A
palavra “fé” é um substantivo, mas deve ser compreendida como um
verbo, porque fé não é só boa concepção espiritual. Fé é acima de tudo
ação. Isso tem a ver com seu trabalho, seus estudos, sua família e sua
vida espiritual.Não cruze os braços, não coma o pão da preguiça. Procure
ajuda! Vá atrás de outro emprego! Converse com sua mulher! Dialogue
com seus filhos! Faça algo, mas não se acomode.
Rute, uma mulher humilde (2.7).Embora o respingar fosse um direito
concedido de modo especial às viúvas (Dt 24.19), Rute pede, não exige.
Ela não reivindica direitos; suplica favor. Ela é humilde. Quando a
providência a fez pobre, ela não sentiu vergonha de assumir o papel de
uma mulher em situação difícil, que precisou rebuscar em campo alheio
como uma pobre necessitada. Não devemos nos envergonhar de
qualquer trabalho honesto.
Rute - Comentários Expositivos Hagnos: Um perfeita história de amor - Hernandes Dias Lopes
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3.2. Toda ação gera uma reação.
Texto Principal

Comentário

Rute, impactada pelo testemunho de vida de sua sogra, ao
chegar a Belém, logo se dispôs a ir ao campo para colher
espigas [Rt 2.2], demonstrando ser uma mulher de
iniciativa. A atitude de Rute em sair de Moabe, terra de
idolatria, de luto, de incertezas e escolher ir com Noemi
para Belém, a casa do pão, trouxe para ambas a vitória
esperada. Rute se desprendeu do orgulho e da altivez,
reconhecendo a soberania de Deus, dando passos
importantes, os quais fizeram a diferença no desenrolar da
história. O que há em nós que precisamos nos
desprender? O que precisamos deixar para trás para
recomeçar? Que ações terei que realizar com a graça do
Senhor a e direção do Espírito? Uma análise sobre o que
guardamos em nosso coração é um relevante passo para a
sobrevivência da alma diante das crises [Pv 4.23].

A lei de Moisés concedia aos pobres e aos estrangeiros o direito de
apanhar no campo as espigas abandonadas e colher nas vinhas as uvas
esquecidas (Cfr. #Lv 19.9-10).
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3.3. Depois da tempestade a bonança.
Texto Principal

Comentário

Noemi e Rute, em meio a turbulentas tempestades,
decidem voltar para Belém. Interessante que na presença
de Deus sempre há fartura de alegria [Sl 16.11]. Rute
reconheceu a Deus como seu refúgio e fortaleza. Semeou
bondade, altruísmo e fidelidade em meio à crise e teve
uma farta colheita de sua decisão e atitude. Boaz,
procedendo conforme a lei, diante de testemunhas, casouse com Rute. Dessa união nasce Obede [Rt 4.17]. Então,
Rute entra para a genealogia de Jesus, pois era bisavó do
rei Davi. Jamais uma moabita poderia entrar na linhagem
do Messias, mas Deus viu sua fé e a recebeu. Deus
sempre faz além do que imaginamos. Diante das crises,
tenhamos uma conduta de busca e dependência no
Senhor, pois dEle vem a nossa salvação.

As respostas que damos para Deus e para as crises nos mostram o nível
de fé que temos.
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CONCLUSÃO

Através da história de Rute, aprendemos a
reconhecer a soberania e o cuidado de Deus,
em meio às adversidades da vida. Que
possamos aprender com esta grande mulher
que, em meio às crises, teve atitude e fez uma
escolha que mudou a sua história!
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