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Bênçãos de Uma Aliança 
 

Rute 1:16-18   

 
Introdução: a história de Rute é uma das mais belas de toda a Bíblia. Certo homem 
chamado Elimeleque, de Belém de Judá, saiu de Israel num tempo em que houve fome sobre a 
terra, e foi morar com sua família numa outra nação, chamada Moabe, numa tentativa de 
resolver as dificuldades que estava enfrentando. Sua mulher chamava-se Noemi e seus filhos, 
Malom e Quiliom. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e seus dois filhos casaram-se com 
mulheres moabitas, uma chamava-se Orfa e o nome da outra era Rute. A Bíblia diz que 
passado um tempo, os dois rapazes também morreram, e as três mulheres ficaram sozinhas.   

 
Abalada por aquela desgraça que havia abatido a sua casa, Noemi quis voltar para Israel e 
assim liberou suas duas noras, para que permanecessem em Moabe. A princípio, as duas 
recusaram deixar Noemi, mas diante do apelo da sogra, para que seguissem o seu próprio 
caminho, Orfa despediu-se de Noemi com um beijo. Entretanto, o verso 14 diz que Rute se 
apegou a Noemi e firmou com ela uma aliança dizendo: “Não me instes para que te deixe, e me 
obrigue a não seguir-te; porque aonde quer que 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. Onde quer que morreres, 
morrerei eu, e aí serei sepultada; faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que 
não seja a morte me separar de ti”. 

 
Essa declaração de Rute para Noemi mostra o que é uma verdadeira aliança entre duas 
pessoas, na presença de Deus. E toda aliança que está debaixo das mãos de Deus produz 
bênçãos. Nesse estudo, com base nessa linda história, veremos as bênçãos decorrentes de 
uma aliança. 

 
1. Aliança traz novo ânimo – a Bíblia diz que ao chegar em Belém, Noemi estava tão 

deprimida que quis mudar de nome (1:19-21). Todos que a conheceram antes dela partir para 
Moabe, com seu marido e seus dois filhos, ficaram comovidos com a sua história e diziam: 
“Não é esta Noemi?”. Porém, ela disse para que a chamassem de Mara, porque grande 
amargura o Todo-Poderoso havia lhe dado. Noemi estava abatida e sem perspectiva, mas 
Deus usou Rute, que com ela tinha uma aliança, para lhe restaurar o ânimo.  

 
Eclesiastes 4:9,10 diz que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu 
trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Quando estamos aliançados uns com 
os outros na presença de Deus, temos a garantia de que nos momentos de lutas e 
dificuldades, venceremos o desânimo e a apatia, porque seremos incentivados por aqueles 
que caminham conosco. 

 
2. Aliança quebra maldições – quando saiu de sua terra, para tentar a sorte numa nação 

que não era a sua, Elimeleque provou da fúria do inimigo que veio destruir a sua casa. 
Primeiro, ele morreu, e em seguida os seus dois filhos. Dessa forma, sua família estava sendo 
exterminada da face da terra, pois ele não teria descendência, e isso era considerado uma 
maldição. Porém, a aliança de Rute e Noemi quebrou essa maldição. Deus levantou um 
homem chamado Boaz, da família de Elimeleque, para casar com Rute. Conforme a lei de 
Israel, quando uma mulher ficasse viúva sem ter filhos, o irmão de seu marido deveria assumi-
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la como esposa. Na falta do irmão, um parente mais próximo deveria cumprir com essa 
obrigação, a fim de que aquela família não ficasse sem descendência (Dt 25:5-10).  
 
Boaz exerceu o papel de parente remidor, ou resgatador, quebrando assim a maldição. Não 
havia mais esperança no coração de Noemi em ver a continuação de sua família. Praticamente 
estava decretada a extinção da sua descendência. Porém, uma aliança entre ela e Rute fez 
com que a sua história fosse mudada. Da mesma forma, quando firmamos alianças entre nós 
na presença de Deus, as maldições que trazíamos conosco também são quebradas. 

 
3. Aliança extermina a pobreza e a miséria – no versículo 21, Noemi diz que partiu 

ditosa e voltou pobre. Porém, a partir da aliança que fez com Rute, essa perspectiva mudou. 
Deus guiou Rute para os campos de Boaz, parente de Elimeleque, que tinha muitos bens (2:1). 
No primeiro encontro entre Rute e Boaz, ela já saiu de lá abençoada por ele. Além de se 
fartar, levou muita comida para a sua casa (2:11-20). Da mesma forma, aqueles que vivem em 
aliança com a igreja serão conduzidos pelo Senhor por um caminho de prosperidade material. 
Creia nisso, uma das bênçãos que Deus ministra sobre nós por meio de alianças é a 
prosperidade material.  

 
4. Aliança extermina a esterilidade e traz a multiplicação – A Bíblia diz que Boaz 

tomou Rute como esposa (4:13), e aquela que estava condenada a ficar sem descendência, 
concebeu e teve um filho. Seu nome foi Obede, Obede gerou Jessé, e Jessé gerou Davi, o 
grande rei de Israel (4:22). Rute teve a honra de fazer parte da genealogia de Jesus (Mt 1:5, 6), 
e tudo isso só aconteceu pela sua fidelidade à aliança com Noemi. Tudo aquilo que não 
produz, que não se multiplica em nossa vida, Deus faz prosperar à medida em que somos fiéis 
às alianças que firmamos. 

 
Conclusão: Rute poderia ter ficado em Moabe e seguido o seu próprio caminho. 
Certamente, se ela tivesse escolhido essa alternativa ninguém sequer conheceria a sua 
história. Entretanto, ela preferiu fazer uma aliança com a sua sogra e essa aliança mudou a sua 
vida. Pense nisto e viva em aliança e, assim, desfrute das suas bênçãos.  
 


