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Nota do Autor 

 

 

QUANDO ESTUDEI TEOLOGIA tive que desmitificar muitas coisas que tinha 

ouvido de achismos teológicos e interpretações errôneas dos textos sagrados, 

principalmente porque olhamos o conteúdo, não pelos costumes da época, mas 

dentro do nosso contexto cultural atual, e isso é um erro grotesco quando se 

estuda a Palavra de Deus, não só a Bíblia especificamente, mas qualquer 

cultura ou civilização do passado. 

Partindo disto, quero inseri-lo neste fascinante ambiente de três mil anos rumo 

ao passado, conhecendo um pouco a cultura da época, usos e costumes, que 

são muitíssimo diferente dos nossos, porém, não menos extraordinário, onde o 

conceito de família, leis, sexo etc são completamente diferentes do que vemos 

hoje em dia, não julguem seus métodos, nem criem conceitos inversos de 

justiça, simplesmente a leitura terá muito a lhe acrescentar, são estudos dos 

mais diversos professores de teologia e historiadores conceituados, nada do que 

está inserido é meu, é só uma compilação de tudo que acredito ser importante 

para o estudo da personagem e sua época, de forma bem resumida e simples de 

ser assimilada. 

 

Rafael Zimichut 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

"Rute no campo de Boaz", por Julius Schnorr von Carolsfeld (1828), 

na National Gallery de Londres 
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LIVRO DE RUTE (em hebraico: רות מגילת, Megilath Ruth - "Rolo de 

Rute"), comumente dito, de modo abreviado, Rute, é um dos livros 

da terceira divisão da Bíblia hebraica (Ketuvim). No caso 

da Bíblia cristã, é o oitavo livro do Antigo Testamento e é tratado 

como um dos livros históricos, posicionado entre Juízes e I Samuel, 

pois seus eventos transcorrem nos dias em que os juízes julgavam. 

Seu nome é uma referência à figura principal do relato, Rute, a 

bisavó de Davi. 

Ele conta como Rute aceitou o Deus dos israelitas como seu Deus 

e os israelitas como seu povo.  

Em Rute 1:16-17, ela diz a Noemi, sua sogra israelita:  

 

que "para onde quer que tu fores, irei eu; e onde quer que tu 

pousares, pousarei eu: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus o 

meu Deus. Onde quer que tu morreres, morrerei eu, e ali serei 

sepultada. Isto me faça Javé, e ainda mais, se outra coisa que a 

morte me separar de ti". É um livro muito estimado pelos judeus por 

escolha, como revelado pela considerável presença de Boaz na 

literatura rabínica. 

 

O Livro de Rute é um dos cinco megillot e é lido no feriado 

judaico de Shavuot ("Semanas"). 

Alguns autores, biblistas, estudiosos e missionários consideram 

que o relato da vida de Rute, qual descrito no livro que leva seu 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_hebraica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rolo_(manuscrito)
https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADblia_hebraica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ketuvim
https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADblia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antigo_Testamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livros_hist%C3%B3ricos_do_Antigo_Testamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_dos_Ju%C3%ADzes
https://pt.wikipedia.org/wiki/I_Samuel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rute_(B%C3%ADblia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Davi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tribos_de_Israel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Noemi_(B%C3%ADblia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jav%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Convers%C3%A3o_ao_juda%C3%ADsmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Convers%C3%A3o_ao_juda%C3%ADsmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Boaz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinco_rolos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Feriado_judaico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Feriado_judaico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Shavuot
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rute


nome, teria dado a inspiração ao rei Salomão a escrever sobre a 

"mulher virtuosa" 
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CAPÍTULO 1 

 

Contexto e autoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESSE LIVRO DA BÍBLIA DERIVA seu nome de um dos seus 

personagens principais, Rute (cujo nome significa "amizade"), 

a moabita.  

A narrativa mostra como Rute se tornou uma ancestral de Davi por 

meio do casamento de cunhado com Boaz, em favor de sua 

sogra, Noemi. O apreço, a lealdade e a confiança em Javé que Boaz, 

Naomi e Rute demonstraram permeiam o relato. 

Excetuando-se a lista genealógica, os eventos relatados no livro de 

Rute abrangem um período de cerca de onze anos no tempo dos 

juízes, embora não se declare exatamente quando ocorreram. 

A tradição judaica atribui a Samuel, o Profeta a autoria deste livro 

e isto não discordaria da evidência interna. O fato de que o relato 

conclui com a genealogia de Davi sugere que o escritor estava a par 

do propósito de Deus com respeito a Davi. Isto se ajustaria a 

Samuel, pois foi ele quem ungiu a Davi para ser rei. Por isso, teria 

sido também apropriado que Samuel fizesse um registro dos 

ancestrais de Davi. 

A cronologia apresentada em Rute 4:18-22 foi confirmada 

pela genealogia de Jesus Cristo, apresentada em Mateus 1, que 

lista Boaz, (marido de Rute), Rute e Obede (filho do casal) na 

linhagem de ascendentes. Ademais, é inconcebível que um 

escritor israelita tivesse inventado deliberadamente um ancestral 

materno estrangeiro para Davi, o primeiro rei da linhagem real de 

Judá. 

O registro histórico fornece matéria de fundo que ilustra e esclarece 

outras partes da Bíblia. Apresenta-se de forma vívida a aplicação 

das leis referentes à respiga e ao casamento de cunhado.  
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Há evidência da orientação de Javé Deus na preservação da 

linhagem que levaria ao Messias, bem como na escolha dos 

indivíduos para essa linhagem. Às mulheres israelitas casadas com 

um homem da tribo de Judá apresentava-se a possível perspectiva 

de contribuir para a linhagem terrestre do Messias. 

Por outro lado a Edição Pastoral da Bíblia sustenta que o livro foi 

escrito em Judá, depois do exílio na Babilônia, na metade do século 

VI a.C.  

Também merece destaque o fato da protagonista do livro ser uma 

estrangeira, e isso mostra que a salvação não tem fronteiras, e que 

o amor de Deus não é nacionalista, nem exclusivista. No entanto 

devemos lembrar que Rute era etnicamente vizinha dos que a 

assimilaram e portanto da mesma família semítica antiga, o que 

pode ser considerado um proto-nacionalismo regionalista antigo 

entre as duas margens longitudinais do Jordão. 
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CAPÍTULO 2 

 

Estrutura do livro 

 

 

 

Rute jurando lealdade à sua sogra Noemi (1653), por Jan Victors, em 

coleção particular. 
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O LIVRO ESTÁ ESTRUTURADO em quatro capítulos: 

 

A. Prólogo e problema: a morte e o vazio 

1. Início da narrativa (1:1-5); 

2. Noemi retorna para casa (1:6-18); 

3. Chegada de Noemi e Rute em Belém (1:19-22); 

B. Rute encontra Boaz, parente de Noemi, na colheita 

1. Rute no campo de Boaz (2:1–17); 

2. Rute convesa com Noemi (2:18–23); 

C. Noemi envia Rute a Boaz na eira[24] 

1. Noemi revela seu plano (3:1–5); 

2. Rute na eira de Boaz (3:6–15); 

3. Rute conversa com Noemi (3:16–18); 

D. Conclusão e epílogo: vida e completude 

1. Boaz com os homens no portão (4:1–12); 

2. Rute tem um filho, Obede (4:13–17); 

E. Apêndice genealógico (4:18–22) 
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CAPÍTULO 3 

 

Resenha do livro 

 

 

 

Rute e Boaz (1655), por Gerbrand van den Eeckhout, no Museum 

Boijmans Van Beuningen, de Roterdã 
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NA ÉPOCA DOS JUÍZES, durante uma fome, uma família israelita 

de Belém — Elimeleque e sua mulher Noemi e seus dois 

filhos, Malom e Quiliom — emigraram para o país vizinho, Moabe. 

Elimeleque morreu e seus filhos casaram com esposas moabitas: 

Malom casou-se com Rute e Quiliom, com Orfa. 

Cerca de dez anos depois, os dois filhos de Noemi morreram em 

Moabe e ela decidiu retornar a Belém. Antes de partir, ela pediu que 

suas noras retornassem para suas próprias mães para que 

pudessem se casar novamente. Orfa partiu depois de alguma 

relutância, mas Rute se recusou e declarou sua fidelidade numa de 

suas frases mais famosas: 

 

Não me instes que te abandone e deixe de te seguir: pois para onde 

quer que tu fores, irei eu; e onde quer que tu pousares, pousarei eu: 

o teu povo será o meu povo, e o teu Deus o meu Deus. Onde quer que 

tu morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Isto me faça Javé, e 

ainda mais, se outra coisa que a morte me separar de ti[25]. 

 

As duas viajaram para Belém no começo da colheita da cevada e, 

para sustentar sua sogra e a si própria, Rute seguiu para os campos 

para colher espigas que ficavam para trás depois da colheita. O 

campo para o qual ela foi pertencia a Boaz, que a aceitou de bom 

grado por que sabia da lealdade que ela havia demonstrado a 

Noemi. Rute contou a ela sobre a bondade de Noemi e passou a 

colher nos campos de Boaz pelo resto do período da colheita da 

cevada e na colheita do trigo. 
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Boaz era um parente próximo da família do falecido marido de 

Noemi e estava, portanto, obrigado pela lei do levirato (Yibbum) a se 

casar com Rute, que era a viúva de Malom, para receber a herança 

de sua família.  

Noemi enviou Rute para a eira de Boaz à noite e pediu que ela fosse 

até onde ele dormia e lhe descobrisse os pés e se deitasse; e ele lhe 

diria o que deveria fazer. Rute fez o que lhe foi pedido.  

Boaz lhe perguntou quem ela era e ela respondeu:  

 

Sou Rute, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva; porque tu 

és parente chegado.  

Boaz abençoou-a, concordou em fazer tudo o que fosse requerido e 

lembrou que todo o povo de sua minha cidade sabia que ela era 

mulher virtuosa. Ele então reconheceu que era um parente próximo, 

mas afirmou que havia um outro que era mais próximo. Ela 

permaneceu em submissão aos seus pés até conseguir retornar para 

a cidade na manhã seguinte. 

 

No início do dia, Boaz foi para o portão e se encontrou com o outro 

parente mais próximo diante dos anciãos da cidade. Não se sabe o 

nome dele, pois Boaz o chama apenas de "amigo" ou "homem" (o 

texto usa um termo genérico, "ploni almoni"). Ele se mostrou 

disposto a colocar em risco sua própria herança ao se casar com 

Rute e, por isso, abriu mão de seu direito de redimir a herança de 

Malom, o que permitiu que Boaz se casasse com Rute.  

Eles transferiram a propriedade e a redimiram, o que foi ratificado 

através de um antigo costume:  

Um parente próximo tirou um sapato e o entregou a Boaz. 
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Boaz e Rute se casam e tem um filho.  

As mulheres da cidade celebram a alegria de Naomi, que encontrou 

alguém para redimir o nome de sua família, e ela criou o filho de 

Rute como se fosse seu. O nome da criança era Obede, pai de Jessé, 

pai de Davi. O livro termina com um apêndice que lista a genealogia 

de Davi desde Perez, filho de Judá e Tamar, passando por Obede 

até Davi. 
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CAPÍTULO 4 

Composição 

 

 

 

Rute deita-se sob o manto de Boaz 
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O LIVRO NÃO NOMEIA SEU AUTOR, que é tradicionalmente atribuído (com 

a maior probabilidade) ao profeta Samuel. Contudo, a origem não israelita de Rute 

e a ênfase numa atitude receptiva em relação aos estrangeiros sugerem que o texto 

possa ser do século V a.C., quando o casamento com estrangeiros tornou-se 

controverso.  

Um considerável número de estudiosos data o Livro de Rute no período 

persa (séculos VI a IV a.C.). Acredita-se que genealogia que conclui o livro seja 

uma adição pós-exílio de um autor sacerdotal, pois ela em nada acrescenta à 

narrativa; apesar disto, ela foi cuidadosamente redigida e serve ao propósito de 

integrar o livro à história de Israel, do Gênesis até Reis. 
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CAPÍTULO 5 

 

Temas e contexto 

 

 

 

Noemi e suas duas noras, Rute e Orfa 
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JUÍZES 6:1-6 FAZ REFERÊNCIA a uma época na qual a guerra contra 

os midianitas destruiu as colheitas dos israelitas.  

Sinker sugere que a tentativa "de relacionar a fome com a destruição provocada 

pelos midianitas" e outras tentativas de especificar o período exato da 

história "envolvem meras suposições e se assentam em bases muito incertas". 
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CAPÍTULO 5 

 

Remição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O LIVRO DE RUTE ILUSTRA a dificuldade de tentar utilizar as leis 

ditadas em livros como o Deuteronômio como evidência de uma 

prática real. Noemi planeja assegurar seu sustento e o de Rute 

arranjando um casamento remidor com Boaz.  

Seu plano é claramente de natureza sexual:  

Rute deve ir até a eira (um local, na época, associado à prática do 

sexo), esperar que Boaz termine de comer e beber (uma 

possível alusão à história de Ló e suas filhas, ancestrais 

por incesto dos moabitas) e se deitar aos seus "pés" descobertos 

(um eufemismo para os genitais).  

Como não há herdeiros para as terras de Elimeleque, o costume da 

época exigia que um parente próximo (geralmente o irmão do morto) 

se casasse com a viúva para continuar a nome da família. Este 

parente era chamado de "go'el", o "remidor do parente". Como Boaz 

não é irmão de Elimeleque e nem Rute é sua viúva, os estudiosos 

se referem ao arranjo como "do tipo do levirato".  

Uma complicação surge ainda na história: outro homem é parente 

mais próximo de Elimeleque que Boaz e tem direito a Rute. O caso 

é resolvido pelo costume de que a terra deve permanecer na família: 

uma família podia hipotecar uma terra para evitar a miséria, mas a 

lei requeria que um parente a comprasse de volta para a família.  

Boaz encontra-se com o parente no portão da cidade (o local onde 

os contratos eram firmados) e ele primeiro afirma que irá comprar 

a terra de Elimeleque (que estava com Noemi), mas, ao saber que 

teria também que tomar Rute como esposa, recua. Boaz então se 

torna o "remidor do parente", para com Rute e Noemi. 
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O livro pode ser lido como uma parábola política relacionada a 

assuntos em voga na época de Esdras e Neemias (século IV a.C.). A 

natureza ficcional da história é estabelecida logo de partida através 

dos nomes dos participantes: o marido e pai é Elimeleque, que 

significa "Meu Deus é rei", e sua esposa, Naomi, "agradável"; depois 

da morte de seus filhos Malom, "doença", e Quiliom, "desperdício", 

ela pede para ser chamada de Mara, "amarga".  

A referência a Moabe é peculiar, pois, no resto da literatura bíblica, 

os moabitas são considerados inimigos de Israel e estão ligados à 

perversidade sexual e à idolatria; Deuteronômio 23:3-6 exclui 

um amonita ou um moabita de entrarem na "assembléia 

de Javé" até a terceira geração.  

Apesar disto, Rute, a moabita, se casou com um israelita da tribo 

de Judá e, mesmo depois da morte de seu marido é considerada 

como um membro da família. Ela depois se casa com outro israelita 

e com ele tem um filho que tornou-se um ancestral de Davi.  

Contrário à mensagem em Esdras 9:1, de que o casamento entre 

judeus e mulheres não judias devem ser desfeitos, o Livro de Rute 

ensina que os estrangeiros que se converterem ao judaísmo podem 

tornar-se bons judeus, que esposas estrangeiras podem tornar-se 

seguidoras exemplares da lei judaica e que não há razão para 

excluir os filhos desses casamentos da comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Esdras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Neemias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Moabe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Idolatria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deuteron%C3%B4mio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amonita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jav%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tribo_de_Jud%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tribo_de_Jud%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Davi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_de_Esdras


CAPÍTULO 6 

De Rute até Davi 
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CAPÍTULO 7 

 

Levirato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEVIRATO (OU LEVIRADO) é o costume, observado entre alguns 

povos, que obriga um homem a casar-se com a viúva de 

seu irmão quando este não deixa descendência masculina, sendo 

que o filho deste casamento é considerado descendente do morto.  

Este costume é mencionado no Antigo Testamento como uma 

das leis de Moisés. O vocábulo deriva da palavra "levir", que 

em latim significa "cunhado". 

A lei do levirato (em hebraico: yibum) é ordenado em Deuteronômio 

25:5-6 na Bíblia hebraica e obriga o irmão a se casar com a viúva 

de seu irmão falecido sem filhos, com o filho primogênito sendo 

tratado como do irmão falecido, (ver também Gênesis 38:8), que 

torna a criança seu herdeiro e não herdeiro do pai genético.  

Há uma outra cláusula conhecida como chalitsá (Deuteronômio 

25:9-10), que explica que se um homem se recusa a realizar este 

"dever", a mulher deve cuspir em seu rosto e tomar um de seus 

sapatos, sendo que os outros na cidade devem sempre chamar-lhe 

de "o sem um sapato".  

Embora esta disposição implica que um irmão pode optar por sair 

do casamento levirato, não há nenhuma disposição nos Livros de 

Moisés para a viúva a fazê-lo.  

Autoridades posteriores na lei judaica (período talmúdico) 

desencorajavam fortemente o yibum em favor da chalitsá. Devido 

haver uma proibição geral de um homem se casar com a mulher de 

seu irmão, a qualquer momento que um yibum não fosse 

necessário (por exemplo, o falecido tinha um filho) ele seria 

proibido. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Costume
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Descend%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antigo_Testamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mois%C3%A9s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cunhado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hebraico
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https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Deuteron%C3%B4mio/XXV#25:5
https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADblia_hebraica
https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/G%C3%AAnesis/XXXVIII#38:8
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Chalits%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Deuteron%C3%B4mio/XXV#25:9
https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Deuteron%C3%B4mio/XXV#25:9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_judaica


Islamismo 

 

A LEI ISLÂMICA (SHARIA) claramente estabelece regras para o 

casamento, incluindo quem pode se casar com quem, e 

o Alcorão proíbe que uma mulher seja "herdada", a menos que ela 

concorde.[2] No entanto, certos grupos em países de maioria 

muçulmana praticam ou praticavam o casamento levirato, mais 

frequentemente em nome de práticas tribais ou do direito 

consuetudinário, em vez da lei islâmica.  

"Certas culturas tribais... aplicavam o levirato... segundo a qual um 

irmão de um marido falecido era obrigado a se casar com sua 

viúva". 

 

 

Lugares onde se pratica 

 

O HISTORIADOR SOVIÉTICO Khazanov dá razões econômicas para 

a longevidade do levirato ao longo de dois milênios de história 

nômade: a herança de uma mulher como uma parte da propriedade 

do falecido e a necessidade de apoiar e educar os filhos para 

continuar a linhagem do falecido. 

O costume do levirato era revivido sob condições econômicas 

instáveis na família do falecido. Khazanov, citando [Abramzon, 

1968, p. 289-290], menciona que durante a Segunda Guerra 

Mundial o levirato foi ressuscitado na Ásia Central. Nestas 

circunstâncias, filhos adultos e os irmãos do falecido mantinham-

se responsáveis para fornecer-se a seus dependentes. Um deles 

seria casar-se com a viúva e adotar seus filhos, se houvesse algum. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_isl%C3%A2mica
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jurisprud%C3%AAncia_marital_isl%C3%A2mica&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcor%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Levirato#cite_note-2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_consuetudin%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_consuetudin%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Anatoly_Khazanov&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial


  

 

Ásia Central e Xiongnu 

 

Os casamentos leviratos foram difundidos entre os nômades 

da Ásia Central. O historiador chinês Sima Qian (145-87 aC) 

descreveu as práticas do Xiongnu (também transliterado"Hsiung-

nu"), em seu magnum opus, Registros do Grande Historiador. Ele 

atestou que após a morte de um homem, um de seus parentes, 

geralmente um irmão, casa-se com sua viúva.  

O costume do levirato sobreviveu na sociedade dos hunos do 

Nordeste do Cáucaso até o sétimo século EC.  

O historiador arménio Movses Kalankatuatsi afirma que os Savirs, 

uma das tribos hunas na área, foram geralmente monogâmicos, 

mas às vezes um homem casado levaria a viúva de seu irmão como 

uma esposa polígama.  

Ludmila Gmyrya, uma historiadora do Daguestão, afirma que o 

levirato sobreviveu lá em "modernidade etnográfica" (a partir do 

contexto, provavelmente nos anos de 1950). Kalankatuatsi descreve 

a forma de casamento levirato praticado pelos hunos.  

Como as mulheres tinham um status social elevado, a viúva tinha 

a escolha de casar ou não. Seu novo marido poderia ser um irmão 

ou um filho (por outra mulher) de seu primeiro marido, então ela 

poderia acabar se casando com seu cunhado ou enteado. A 

diferença de idade não importava. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81sia_Central
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Hunos
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CAPÍTULO 8 

 

As Aflições da Viuvez 

 

 

 

 

 



 

1. A Viuvez no Antigo Testamento: etimologia e conceitos 

1.1. ’almānâ. Este termo aparece pela primeira vez em Gn 38.11 

referindo-se ao estado de viuvez de Tamar, a viúva. Um ponto 

interessante é que o autor de Gênesis aproveita o ensejo para 

designar também no versículo 12 a viuvez de Judá.  

Assim, em apenas duas passagens o literato mostra que o 

infortúnio da perda do cônjuge acontece a ambos, homem e mulher 

indistintamente. Outro aspecto notório é o parecer cultural: uma 

mulher viúva que não tinha filhos e que estava impedida de contrair 

um novo casamento por meio da lei do levirato, retornava à casa de 

seu pai (v.11). 

Da raiz do vocábulo ’almānâ procedem os termos ’almān e ’almōn 

respectivamente “enviuvada”, “viuvez”, “ser abandonada (o) como 

viúva (o). Essas duas palavras são usadas metaforicamente para 

expressar o estado de abandono de Israel em Jr 51.5 (Is 47.9 – 

Babilônia).  

Assim como uma viúva é abandonada pela morte de seu marido, 

Deus rejeita a Israel devido os pecados da nação. 

A viúva, por conseguinte, vestia-se conforme o seu estado. Em Gn 

38.14,19, o termo ’almānût (viuvez) descreve “os vestidos da 

viuvez”. O “vestido da viuvez” está relacionado com o estado de luto 

e, por isso, essas vestes não são muito diferentes ou até mesmo 

idênticas às vestes usadas no velório. 

1.2. Situação das viúvas no Antigo Testamento 



(a) Pobreza e vulnerabilidade (1Rs 17.8-15 [A viúva de Sarepta]). 

Na sociedade patriarcal israelita a condição de viúva era um risco 

social à mulher, deixando-a vulnerável econômica e socialmente. 

Em Êx 22.21-24 a viúva é classificada juntamente com o órfão e os 

estrangeiros. Elas são frágeis e vulneráveis, razão pela qual 

necessitam de proteção legal e profética (Is 1.16-23; Jr 22.3). 

Além da angústia que acompanhava a viuvez, a perda da proteção 

legal do esposo colocava a viúva em situação de pobreza e penúria. 

Caso o marido deixasse alguma dívida, a viúva era obrigada a 

assumir os compromissos financeiros do faltoso, o que implicava às 

vezes na venda dos bens, da entrega dos filhos à servidão, e a todo 

tipo de exploração da parte dos credores.  

Em Dt 10.18 o estado de inópia (penúria) da viúva é declarado: falta 

pão e vestido – elementos básicos à vida e a dignidade humana, 

enquanto em Jó é denunciado o pecado de se levar da viúva o único 

boi como penhor (Jó 24.3). 

Por conseguinte, de acordo Léon Epsztein (1990, p. 139) a situação 

das viúvas na Babilônia e na Assíria era muito melhor do que em 

Israel. Na Babilônia, de acordo com o Código de Hamurábi 

(137,173,180 a 182), a viúva tinha direito a certa parte da herança 

do marido e tanto ela quanto a repudiada, em certos casos, podia 

beneficiar-se com parte da herança igual à do filho. 

Todavia, a viúva israelita não usufruía de nenhum direito de 

sucessão e a herança passava completamente para os filhos ou 

filhas do falecido – aqui um dos fundamentos pelos quais os filhos 

devem honrar aos pais, que inclui necessariamente a mãe viúva (ver 

1Tm 5.4). Caso não tivesse descendentes, a herança pertencia aos 

irmãos do pai ou ao parente mais próximo. 



Daí a razão pela qual a justiça social do AT interessava-se 

benevolentemente pelas viúvas e órfãos. E o próprio Senhor coloca-

se a favor destes pobres, ora ouvindo-lhes a oração (Êx 22.23), ora 

indignando-se contra aqueles que os exploram (Êx 22.24). Elifaz 

acusa a Jó do pecado de desprezar as viúvas despedindo-as de 

mãos vazias (Jó 22.9). 

(b) Injustiça e desprezo. O profeta Isaías (1.16-17; Jr 7.6) acentua 

que Deus não deseja sacrifícios, mas justiça à causa da viúva (ver 

Mq 6.6); e que os israelitas aprendam a fazer o bem às viúvas e 

órfãos. Assim, J. Ridderbos (1986, p.71) assevera que a 

administração da justiça no AT servia mais especificamente para 

atender às reivindicações de viúvas e órfãos, estrangeiros e pobres. 

Isto se deve ao fato de que os demais podem fazer valer o direito por 

seus recursos, meios e parentes, mas o mesmo não acontecia com 

as viúvas (2Rs 4.13). 

Os príncipes, segundo Isaías, se recusavam a ouvir as queixas das 

viúvas e órfãos, para cuja proteção eles haviam sido nomeados (Is 

1.23; 10.1ss; ver Jó 24.21 Lc 18.1ss). Eles, na verdade, estavam 

mais dispostos a atender as demandas daqueles que lhes causavam 

impressão, cujas famílias eram influentes ou que podiam pagar 

subornos (Is 1.23). 

Esta, entre outras, é a razão pela qual Deus executa a justiça em 

favor delas (Dt 10.18); ampara as viúvas (Sl 146.9); o Eterno lhe 

protege a herança (Pv 15.25); o Senhor é juiz das viúvas (Sl 68.5).  

Não tendo como confiar na justiça dos governantes corruptos de 

Israel, a viúva confiava única e plenamente no Senhor (Jr 49.11). 

As condições que Deus estabeleceu para que Israel permanecesse 

na Terra Prometida era “não oprimir o estrangeiro, o pobre e a 



viúva” (Jr 7.6); o que demonstra a vulnerabilidade destas categorias 

sociais. Além disto, a mulher viúva, assim como a divorciada, não 

podia casar-se com um sacerdote (Lv 21.14). 

2. A Viuvez nas páginas do Novo Testamento 

O Novo Testamento mantém o mesmo contexto cultural e legal em 

relação às viúvas (chēra, no grego, termo que traz a ideia de 

deficiência). Ao que parece, a situação delas em nada melhorou 

após tantos anos. Ainda permanecia uma categoria explorada pelas 

autoridades religiosas (Mt 23.14), e ignorada pelas autoridades 

jurídicas (Lc 18.1-8), embora entre elas houvessem muitas piedosas 

(Lc 8.37; Mc 12.42). 

As viúvas, como demonstra o texto de Mc 12.42, estão na categoria 

dos pobres e infortunadas (Lc 7.12) que desejavam justiça e 

libertação daqueles que as oprimem (Lc 18.3), mas que os juízes 

negam-lhes a justa atenção (Lc 18.4). 

Dada a natureza da condição social, econômica e cultural das 

viúvas até mesmo a igreja nascente esqueceu-se delas por alguns 

instantes. Elas eram “desprezadas no ministério cotidiano” (At 6.1) 

“Ministério cotidiano”, noutra tradução é “na distribuição diária”, 

isto é, as viúvas da igreja estavam sendo ignoradas ou esquecidas 

na ocasião em que a igreja distribuía diariamente os alimentos e 

outros bens.  

Por mais estranho que possa parecer, os crentes vendiam suas 

propriedades, levavam os valores aos pés dos apóstolos, os 

apóstolos distribuíam aos pobres, mas as viúvas eram esquecidas 

por motivos vários. Atribui-se a querela, de acordo com alguns 

estudiosos, ao fato de as viúvas da igreja de Jerusalém ser 



contempladas no lugar das viúvas helenistas – preconceito racial 

para alguns. A fim de atender essa demanda, criou-se mais 

especificamente o cargo de diáconos. 

Nas epístolas, entretanto, o tema é retomado. Paulo ordena que as 

viúvas verdadeiramente viúvas devem ser honradas. O termo 

honra, no grego timaō, é usado por Lucas em At 28.10 para 

descrever “tudo o que era necessário à subsistência física” dos 

missionários.  

Assim, a ideia de compensação material ou econômica para as 

viúvas, diz Carl Spain (1980, p.91), é sugerida pelos 

vocábulos recompensar (amoibē,1Tm 5.4) e cuidado (pronoeō, 

1Tm 5.8). O próprio Jesus empregou o vocábulo honra para se 

referir à recompensa pelo serviço (Jo 12.26); e noutras partes do NT 

é usado com denotação monetária (Rm 13.6,7; 1Pe 2.17; veja 

“dobrada honra para os presbíteros em 1Tm 5.17).  

Paulo, portanto, está tratando acerca do sustento financeiro às 

viúvas. Mas para isto, o apóstolo especifica a identidade da mulher 

verdadeiramente viúva, a saber: 

a) A verdadeira viúva é desamparada. Isto significa afirmar que ela 

não tem qualquer parente que a socorra em suas necessidades. Se 

tiver filhos ou netos (v.4) ou ainda parentes que possam cuidar dela 

(v.16) não pode ser considerada uma viúva verdadeira. Neste 

aspecto é dever do filho, neto ou parente cristão sustentar a viúva 

da família. Isto, afirma Paulo, é cumprir o mandamento de honrar 

os pais e agradável a Deus. 

b) A verdadeira viúva é piedosa. Paulo no versículo 5 afirma que a 

viúva verdadeira é piedosa, “persevera de noite e de dia em rogos e 



orações”. Ela cumpre, portanto, o dever religioso e se afasta dos 

pecados e das concupiscências (v.6), uma vez que não tendo família, 

nem filhos, dedica-se exclusivamente a oração (v.5).  

Ela está disposta a servir somente a Cristo e aos santos. Ana, em 

Lc 2.37,38, é um exemplo do tipo de viúva a qual Paulo se refere. 

Assim como Ana, a verdadeira viúva já provou que não é dada aos 

prazeres/deleites, no grego, spatalosa, que significa “pessoa 

estragada que se deleita na sensualidade” (ver Tg 5.6). 

c) A verdadeira viúva é anciã. Paulo afirma que sejam inscritas 

somente as viúvas com mais de sessenta anos (v.9). Lembremos que 

no AT 70 anos era considerado a duração de uma vida; 80 anos 

uma possibilidade (Sl 90.10); e 60 anos “velhice” (Lv 27.3-7). 

“Inscrita” nessa perícope significa “ser colocada em uma lista para 

ser honrada com uma compensação permanente durante os 

últimos dias ou anos de sua vida” (Carl Spain, 1980, p.92). É claro 

que o fato de ser de idade avançada coloca a viúva em uma situação 

muito mais difícil do que a viúva mais nova. Primeiro porque um 

novo casamento torna-se mais difícil. Segundo porque a idade a 

impede de obter seu próprio sustento. 

d) A verdadeira viúva não contraiu novas núpcias. De acordo com 

Paulo, a viúva deve ter sido “esposa de um só marido”, assim como 

os presbíteros (1Tm 5.9; 3.2). 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 9 

 

Moabe, moabitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FILHO DE LÓ com sua filha mais velha. Como seu meio-irmão 

Amom, Moabe foi concebido depois que Ló e suas filhas deixaram 

Zoar e passaram a morar numa caverna da vizinha região 

montanhosa. Moabe tornou-se o antepassado dos moabitas. — Gên 

19:30-38. 

O território antigamente habitado pelos moabitas era chamado de 

“Moabe” e também de “campo(s) de Moabe”. (Gên 36:35; Núm 

21:20; Ru 1:2; 1Cr 1:46; 8:8; Sal 60:8)  

Anteriormente, os emins tinham ocupado esta terra, mas parecem 

ter sido desalojados pelos moabitas. (De 2:9-11; veja os vv 18-22 de 

De 2.) Perto do fim da peregrinação de Israel no ermo, o território 

de Moabe parece ter-se estendido desde o vale da torrente de 

Zerede, no S, até o vale da torrente do Árnon, no N (uma distância 

de uns 50 km), sendo o mar Morto a fronteira ocidental e o deserto 

Arábico uma fronteira indefinida no L. (Núm 21:11-13; De 2:8, 

9, 13, 18, 19) Elevando-se abruptamente desde o mar Morto, esta 

região é mormente um planalto recortado por gargantas e tem a 

elevação média de uns 900 m acima do mar Mediterrâneo.  

Na antiguidade, oferecia pastos para extensos rebanhos (2Rs 3:4), 

e sustentava vinhedos e pomares. (Veja Is 16:6-10; Je 48:32, 33.) 

Também se cultivavam cereais. — Veja De 23:3, 4. 

Houve um período anterior, em que a terra de Moabe se estendia 

ao N do Árnon e incluía as “planícies desérticas de Moabe, defronte 

de Jericó, do outro lado do Jordão”. (Núm 22:1) Mas, algum tempo 

antes da chegada dos israelitas, o rei amorreu Síon anexou esta 

região, e o Árnon tornou-se a fronteira N de Moabe. (Núm 21:26-

30; Jz 11:15-18)  

Os amonitas também sofreram uma derrota às mãos de Síon, e 

foram empurrados para o norte e para o leste. O território que os 
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amorreus conquistaram de ambos os povos formava uma cunha 

entre Moabe e Amom, e assim Moabe passou a ser delimitado ao 

norte pelo território amorreu e ao sul pelo território edomita. (Jz 

11:13, 21, 22; compare isso com De 2:8, 9, 13, 14, 18.)  

Na sua maior extensão, o território de Moabe tinha 

aproximadamente 100 km de N a S, e 40 km de L a O. 

Provavelmente, porque parte do território amorreu antes pertencera 

a Moabe, continuava a ser chamada de “terra de Moabe”. (De 1:5) 

Foi neste anterior território moabita que os israelitas acamparam 

antes de cruzar o Jordão. (Núm 31:12; 33:48-51) Ali foi feito um 

segundo censo dos varões vigorosos de Israel, de 20 anos de idade 

para cima. (Núm 26:2-4, 63) Neste lugar, deram-se também ordens 

e decisões judiciais divinas a respeito de cidades levíticas, cidades 

de refúgio e heranças. (Núm 35:1-36:13)  

Moisés proferiu ali seus discursos finais e concluiu com Israel um 

pacto, exortando à fidelidade a Jeová. (De 1:1-5; 29:1) Por fim, 

Moisés subiu ao monte Nebo para ver a Terra da Promessa, e então 

morreu. Israel lamentou a morte de Moisés durante 30 dias nas 

planícies desérticas de Moabe. — De 32:49, 50; 34:1-6, 8. 

 

Parentesco entre Moabe e Israel.  

Os moabitas, sendo descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, eram 

aparentados com os israelitas. A língua de ambos esses povos era 

bem similar, conforme se vê na inscrição na Pedra Moabita. 

Também, igual aos israelitas, os moabitas parecem ter praticado a 

circuncisão. (Je 9:25, 26) Não obstante, com poucas exceções, tais 

como Rute, e Itma, um poderoso do Rei Davi (Ru 1:4, 16, 17; 1Cr 

11:26, 46), os moabitas mostraram ter grande inimizade a Israel. 
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Antes da entrada de Israel na Terra da Promessa.  

O cântico de Moisés, sobre Jeová destruir o poderio militar do Egito 

no mar Vermelho, indicava que a notícia deste evento faria tremer 

os “déspotas de Moabe”. (Êx 15:14, 15) Que os moabitas ficaram 

mesmo temerosos é indicado por seu rei, cerca de 40 anos depois, 

negar a Israel passagem pacífica através do seu domínio. (Jz 11:17)  

Por causa duma ordem direta de Deus, porém, os israelitas não 

atacaram os moabitas, mas, ao chegarem à fronteira meridional de 

Moabe, no vale da torrente de Zerede, contornaram o território de 

Moabe. (Núm 21:11-13; De 2:8, 9; Jz 11:18)  

Embora os moabitas vendessem alimentos e água aos israelitas (De 

2:26-29), ‘não vieram em auxílio de Israel com pão e água’. (De 23:3, 

4)  

Isto evidentemente significa que os moabitas não os receberam 

hospitaleiramente, nem lhes forneceram provisões sem visar lucro. 

Mais tarde, depois de cruzar o vale da torrente do Árnon, Israel se 

viu confrontado pelos amorreus, sob o Rei Síon, que anteriormente 

se havia apoderado de território moabita ao N do Árnon.  

Depois das vitórias dadas por Deus sobre este governante e também 

sobre o Rei Ogue, de Basã, os israelitas acamparam nas planícies 

desérticas de Moabe. (Núm 21:13, 21-35; 22:1; De 2:24-3:8) O 

extenso acampamento israelita amedrontou os moabitas e seu Rei 

Balaque, que passaram a sentir um pavor mórbido. 

Embora não reivindicasse o anterior território moabita que os 

israelitas tomaram dos amorreus, Balaque deveras temeu pelo seu 

domínio. Por isso, ele consultou os anciãos de Midiã e mandou 

então mensageiros, anciãos tanto de Moabe como de Midiã, para 

contratarem o profeta Balaão, a fim de que viesse amaldiçoar Israel. 

(Núm 22:2-8; compare isso com Jz 11:25.)  
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Foi assim que Balaque ‘lutou’ contra os israelitas. (Jos 24:9) No 

entanto, Jeová fez com que Balaão abençoasse Israel e até mesmo 

predissesse a ascendência de Israel sobre Moabe. (Núm caps. 

23, 24; Jos 24:10; Ne 13:1, 2; Miq 6:5) Daí, seguindo a sugestão de 

Balaão, usaram-se mulheres moabitas e midianitas para induzir 

homens israelitas à imoralidade e à idolatria relacionada com Baal 

de Peor.  

Muitos israelitas sucumbiram a esta tentação, trazendo a ira de 

Jeová e a morte a 24.000 homens. (Núm 25:1-3, 6, 9;31:9, 15, 16) 

Por terem deixado de auxiliar os israelitas com pão e água, e por 

contratarem Balaão para amaldiçoar Israel, os moabitas foram 

barrados de entrar na congregação de Jeová “até a décima geração”. 

— De 23:3, 4; veja AMONITAS (Casamentos Com Israelitas). 

 

No tempo dos juízes.  

Durante o período dos juízes, os moabitas parecem ter expandido 

seu território ao N do Árnon, e, no reinado do seu Rei Eglom, 

ocuparam território israelita ao O do Jordão, pelo menos até a 

“cidade das palmeiras”, Jericó. (Jz 3:12, 13; compare isso com De 

34:3.)  

A subserviência de Israel a Moabe continuou por 18 anos, até que 

Eúde, benjamita canhoto, matou o Rei Eglom durante uma 

audiência particular com ele. Eúde liderou então os israelitas 

contra Moabe, golpeando cerca de 10.000 moabitas e subjugando-

os. — Jz 3:14-30. 

Neste período geral, quando houve fome em Judá, Elimeleque, com 

sua esposa Noemi e seus dois filhos, Malom e Quiliom, emigraram 

para a terra mais fértil de Moabe. Ali, os filhos se casaram com 

mulheres moabitas, Rute e Orfa. Após a morte dos três homens em 
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Moabe e a melhora das condições em Israel, Noemi, acompanhada 

por Rute, retornou a Belém.  

Ali, Boaz, parente de Elimeleque, casou-se com Rute, a qual havia 

abandonado o politeísmo dos moabitas e se havia tornado 

adoradora de Jeová. Assim, Rute, uma moabita, tornou-se 

antepassada de Davi, e, portanto, também de Jesus Cristo. — Ru 

1:1-6, 15-17, 22; 4:13, 17. 

Igualmente, no tempo dos juízes, Israel começou a venerar as 

deidades dos moabitas, sem dúvida inclusive Quemós, o deus deles. 

(Jz 10:6; Núm 21:29; Je 48:46) Por adotarem essa adoração falsa 

de povos vizinhos, os israelitas perderam o favor de Jeová e 

sofreram às mãos dos seus inimigos. (Jz 10:7-10)  

Ainda no tempo de Samuel, o infiel Israel sofreu hostilização dos 

moabitas. — 1Sa 12:9, 10. 

 

Durante os reinados de Saul, de Davi e de Salomão.  

As dificuldades com os moabitas ainda continuaram por anos. Saul, 

o primeiro rei de Israel, guerreou vitoriosamente contra eles. (1Sa 

14:47) Portanto, já que os moabitas teriam considerado Saul como 

inimigo, é compreensível que o rei de Moabe concordasse em que os 

pais de Davi, homem a quem Saul proscrevera, morassem em 

Mispé, em Moabe. — 1Sa 22:3, 4. 

Mais tarde, quando o próprio Davi reinava, também havia guerra 

entre Israel e Moabe. Os moabitas foram totalmente subjugados e 

obrigados a pagar tributo a Davi. Pelo visto, no fim do conflito, dois 

terços dos combatentes de Moabe foram mortos.  

Parece que Davi mandou que se deitassem no chão, em fila, e então 

mediu esta fila para determinar quais os dois terços que deviam ser 

mortos e o terço que devia ser preservado vivo. (2Sa 8:2,11, 12; 1Cr 

18:2, 11) Foi possivelmente no decorrer do mesmo conflito que 
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Benaia, filho de Jeoiada, “golpeou . . . os dois filhos de Ariel de 

Moabe”. (2Sa 23:20; 1Cr 11:22)  

A vitória decisiva de Davi sobre os moabitas se deu em 

cumprimento das palavras proféticas de Balaão, proferidas mais de 

400 anos antes:  

 

“Uma estrela há de avançar de Jacó, e um cetro há de se levantar de 

Israel. E ele há de rachar as têmporas da cabeça de Moabe, e o crânio 

de todos os filhos do tumulto de guerra.” (Núm 24:17)  

 

Pelo visto, foi também com respeito a esta vitória que o salmista 

falou de Deus considerar Moabe como sua “panela de lavagem”. 

— Sal 60:8; 108:9. 

Salomão, filho de Davi, porém, desconsiderou a lei de Deus e se 

casou com mulheres moabitas que não se tinham tornado 

adoradoras de Jeová. A fim de agradá-las, Salomão construiu um 

alto a Quemós, deus delas. Foi só uns três séculos mais tarde, 

durante o reinado de Josias, que este alto foi tornado impróprio 

para adoração. — 1Rs 11:1, 7; 2Rs 23:13. 

 

Até o exílio de Judá.  

Algum tempo depois de Israel se separar de Judá, os moabitas 

parecem ter recuperado território ao N do Árnon. Na estela de 

basalto negro conhecida como Pedra Moabita, o Rei Mesa, de 

Moabe, fala do Rei Onri, de Israel, como tomando posse da região 

de Medeba.  

Visto que o planalto de Medeba ficava no território de Rubem (Jos 

13:15, 16), parece que Israel havia perdido esta região para os 

moabitas, de modo que Onri teve de recapturá-la mais tarde. 
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Evidentemente, Moabe permaneceu sob o controle israelita durante 

os reinados dos reis Onri e Acabe. Mas, após a morte de Acabe, o 

Rei Mesa, de Moabe, que “pagou ao rei de Israel cem mil cordeiros 

e cem mil carneiros não tosquiados”, revoltou-se. (2Rs 1:1;3:4, 5)  

A Pedra Moabita comemora esta revolta.  

Se forem identificadas corretamente como os mesmos lugares 

mencionados na Bíblia, 11 das cidades que o Rei Mesa afirma ter 

subjugado, capturado ou reconstruído, definitivamente ficavam em 

território israelita ao N do Árnon.  

Estas cidades eram Díbon, Atarote, Aroer, Quiriataim, Nebo, Baal-

Meom (Núm 32:34, 37, 38), Medeba, Bamote-Baal, Bete-Baal-

Meom, Jaaz (Jos 13:9, 17-19) e Bezer (Jos 20:8). 

Dessemelhantes da inscrição propagandística de Mesa, as 

Escrituras relatam que os moabitas sofreram uma humilhante 

derrota. Jeorão (que se tornou rei de Israel uns dois anos após a 

morte de Acabe), recorrendo à ajuda do Rei Jeosafá, de Judá, e do 

rei de Edom, para sufocar a revolta moabita, marchou contra Moabe 

desde o S, via o ermo de Edom. Mas os exércitos aliados e seus 

animais quase que pereceram por falta de água.  

Procurou-se então a ajuda do profeta Eliseu, e, em cumprimento da 

profecia dele, de que Jeová ajudaria por causa de Jeosafá, o vale de 

torrente ficou cheio de água. Na manhã seguinte, o reflexo do sol 

sobre a água fez que esta parecesse aos moabitas como sangue.  

Chegando à conclusão errônea de que os exércitos aliados se 

haviam matado uns aos outros, os moabitas abandonaram toda a 

cautela e foram ao acampamento de Israel, apenas para serem 

postos em fuga. Ao progredir a batalha, cidades moabitas foram 

arruinadas, bons terrenos foram enchidos de pedras, árvores foram 

abatidas e mananciais foram tapados.  
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Quando o Rei Mesa se viu encurralado na cidade de Quir-Haresete, 

perdendo a batalha, ele, com 700 homens, tentou sem sucesso 

arremeter contra o rei de Edom. Por fim, tomou seu filho 

primogênito e o ofereceu como sacrifício queimado sobre a muralha. 

Por este ou por outros motivos, “veio a haver grande indignação 

contra Israel”, e se abandonou o sítio. — 2Rs 3:6-27. 

Visto que esta humilhante derrota não ocorreu em solo estrangeiro, 

mas causou a devastação da terra de Moabe, é razoável supor que 

tinha de passar bastante tempo para a sua recuperação. De modo 

que parece provável que foi numa data anterior, durante o reinado 

de Jeosafá, que Moabe se juntou às forças de Amom e da região 

montanhosa de Seir para atacar Judá.  

Por intervenção de Jeová, os três exércitos se voltaram uns contra 

os outros e se destruíram. (2Cr 20:1, 22-24) Alguns peritos 

acreditam que no Salmo 83:4-9 se alude a este evento. 

— Compare 2Cr 20:14 com Sal 83:cab. 

Em anos subsequentes, continuou a inimizade entre Moabe e 

Israel. Depois da morte do profeta Eliseu, guerrilhas dos moabitas 

invadiram regularmente Israel. (2Rs 13:20)  

Cerca de dois séculos depois, no tempo de Jeoiaquim, guerrilhas 

similares de moabitas contribuíram para a ruína de Judá nos seus 

últimos anos. (2Rs 24:2) Na destruição de Jerusalém, em 607 AEC, 

havia judeus que procuraram refúgio em Moabe, retornando a Judá 

quando Gedalias foi designado governador. — Je 40:11, 12. 

 

Após o exílio.  

Depois que um restante israelita retornou do exílio babilônico, em 

537 AEC, alguns se casaram com mulheres moabitas. Mas, 

acatando a admoestação de Esdras, despediram essas esposas e 

seus filhos. (Esd 9:1, 2; 10:10, 11, 44) Anos mais tarde, Neemias 
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encontrou uma situação similar; muitos israelitas haviam tomado 

esposas moabitas. — Ne 13:1-3, 23. 

 

Moabe nas Profecias.  

Em harmonia com sua longa história de oposição a Israel, Moabe é 

mencionado entre os empedernidos inimigos do povo de Jeová. 

(Veja Is 11:14.)  

Condenado por vituperar Israel, e por orgulho e altivez, Moabe 

ficaria finalmente desolada como Sodoma. (Sof 2:8-11; veja 

também Je 48:29.) Já no fim do nono século AEC, Amós escreveu 

que Moabe sofreria calamidade por “queimar os ossos do rei de 

Edom para cal”. (Am 2:1-3) Ao passo que alguns tomam isso como 

significando que 2 Reis 3:26, 27, se refere à oferta em sacrifício feita 

pelo Rei Mesa, não de seu próprio filho, mas do primogênito do rei 

de Edom, esta inferência é improvável.  

Certa tradição judaica, porém, deveras relaciona o evento 

mencionado por Amós com a guerra travada contra Mesa e 

afirma que, algum tempo depois deste conflito, os moabitas 

desenterraram os ossos do rei de Edom e então os queimaram para 

cal. Mas o registro bíblico não fornece nenhuma base para se 

determinar a época envolvida. 

Isaías (caps. 15, 16), aparentemente por volta do tempo da morte 

do Rei Acaz e enquanto a Assíria dominava, no oitavo século AEC, 

referiu-se a uma cidade moabita após outra como destinada a sofrer 

calamidade.  

Ele concluiu com as palavras:  

 

“E agora Jeová falou, dizendo: ‘Dentro de três anos, segundo os anos 

de um trabalhador contratado, a glória de Moabe também terá de ser 
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degradada com muita comoção de toda sorte, e os que restarem serão 

extremamente poucos, nada fortes.’” — Is 16:14. 

 

Não é possível fixar com exatidão na corrente do tempo, à base de 

registros históricos, o cumprimento das profecias de Isaías e de 

Amós.  

Todavia, há evidência de que Moabe caiu sob o jugo da Assíria. O 

rei assírio Tiglate-Pileser III menciona Salamanu, de Moabe, entre 

os que lhe pagavam tributo. Senaqueribe afirma ter recebido tributo 

de Kammusunadbi, o rei de Moabe.  

E os monarcas assírios Esar-Hadom e Assurbanipal mencionam os 

reis moabitas Musuri e Kamashaltu como sujeitos a eles. (Ancient 

Near Eastern Texts [Textos Antigos do Oriente Próximo], editado por 

J. Pritchard, 1974, pp. 282, 287, 291, 294, 298)  

Há também evidência arqueológica de que muitos lugares em 

Moabe foram despovoados por volta do oitavo século AEC. 

A profecia de Jeremias, do sétimo século AEC, apontava para o 

tempo em que Jeová faria um ajuste de contas com Moabe (Je 

9:25, 26), fazendo isso por meio dos babilônios, sob o Rei 

Nabucodonosor. (Je 25:8, 9, 17-21; 27:1-7)  

Muitas cidades moabitas seriam reduzidas à desolação. (Je 48) Pelo 

visto, quando Judá sofreu a execução do julgamento de Jeová por 

meio dos babilônios, os moabitas disseram: “Eis que a casa de Judá 

é igual a todas as outras nações.”  

Os moabitas, por deixarem assim de reconhecer que o julgamento 

realmente procedia de Deus e que os habitantes de Judá eram Seu 

povo, haviam de sofrer desastre, e assim ‘viriam a conhecer Jeová’. 

— Ez 25:8-11; compare isso com Ez 24:1, 2. 

O historiador judeu Josefo escreve que, no quinto ano depois da 

desolação de Jerusalém, Nabucodonosor voltou para guerrear 
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contra a Coele-Síria, Amom e Moabe, e depois atacou o Egito. 

(Jewish Antiquities [Antiguidades Judaicas], X, 181, 182 [ix, 7]) A 

respeito da confirmação arqueológica da desolação de Moabe, The 

Interpreter’s Dictionary of the Bible (O Dicionário Bíblico do 

Intérprete), observa: “A exploração arqueológica tem demonstrado 

que Moabe ficou grandemente despovoado desde c. do início do 

sexto século, e muitos sítios desde c. do oitavo século. A partir do 

sexto século, nômades peregrinaram pela terra, até que fatores 

políticos e econômicos tornaram de novo possível a vida sedentária, 

nos últimos séculos AC.” — Editado por G. A. Buttrick, 1962, 

Vol. 3, p. 418; veja Ez 25:8-11. 

Mais tarde, em cumprimento de Jeremias 48:47, Ciro, o 

conquistador de Babilônia, provavelmente permitiu que moabitas 

exilados retornassem à sua pátria. 

O cumprimento exato das profecias a respeito de Moabe não pode 

ser negado. Há séculos, os moabitas deixaram de existir como povo. 

(Je 48:42) Atualmente, o que se acha terem sido cidades moabitas, 

tais como Nebo, Hésbon, Aroer, Bete-Gamul e Baal-Meom, são hoje 

representadas por ruínas. Muitos outros lugares são agora 

desconhecidos. 

A única explicação para o desaparecimento dos moabitas como 

povo é fornecida pela Bíblia. Comentou a edição de 1959 

da Encyclopædia Britannica (Enciclopédia Britânica; Vol. 15, 

p. 629): “Israel continuou sendo uma grande potência, ao passo que 

Moabe desapareceu. É verdade que Moabe era continuamente 

assediada por hordas do deserto; a condição exposta do país é 

enfatizada pela cadeia de fortificações e castelos arruinados que até 

mesmo os romanos se viram compelidos a construir. Mas a 

explicação deve ser encontrada no próprio Israel, e especialmente 

na obra dos profetas.” 
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Em vista do desaparecimento dos moabitas como povo, a inclusão 

de Moabe, em Daniel 11:41, entre as nações “no tempo do fim” (Da 

11:40) deve ser logicamente encarada em sentido figurado. 

Evidentemente, os moabitas representam inimigos empedernidos 

do Israel espiritual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/1200003097/76/0
https://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/1200003097/77/0
https://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/1200003097/77/0


CAPÍTULO 10 

 

Goel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GOEL (O GO’EL HADAHM) é um termo hebraico para a palavra 

("redimir"), semelhante a "redentor", pelo qual a Bíblia hebraica e a 

tradição rabínica denotam um parente relativo apto a restaurar os 

direitos perdidos por uma pessoa próxima. Goel costuma ser usado 

também em contextos de vingança, geralmente como "vingança de 

sangue".[1] 

No Livro de Isaías, Deus é chamado de Redentor de Israel e, 

ademais, em Isaías Deus é aquele que redime pessoas cativas em 

circunstâncias grandiosas. No cristianismo o título Goel é aplicado 

a Cristo, como redentor que pagou um alto preço pela 

humanidade.[2] 

O Livro de Rute registra um caso literal no qual aplica-se o 

termo goel para Boaz, que redimiu Rute e Noemi, em um caso de 

parentela relativa. 
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