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AS RESSONÂNCIAS BÍBLICAS DOS LIVROS DE RUTE E ESTER  
NA REFLEXÃO SOBRE A CONDIÇÃO FEMININA NOS DIAS ATUAIS 
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RESUMO: O Livro de Rute data da época pós-exílica, mais provavelmente do período persa 
(séculos VI-V a.E.C.).  A maioria dos estudiosos concorda que o redator é um deuteronomista. Os 
livros de Esdras e Neemias constituem as principais documentações bíblicas para o estudo do 
quadro histórico deste período. Outra documentação de suporte são os textos dos profetas Ageu e 
Zacarias. O livro de Rute seria de certa forma uma resposta às reformas iniciadas por Esdras e 
Neemias e um convite ao leitor a uma análise mais crítica do panorama histórico, socioeconômico e 
religioso. O Livro de Rute reúne três elementos fundamentais sobre as questões sociais e uma 
tríplice categoria protegida por Deus: Rute é uma mulher e uma mulher estrangeira, pobre e viúva.  
O Livro de Ester aborda a vida judaica num período de dominação estrangeira, em especial quando 
os judeus vivem fora de Judá. A redação do texto hebraico data em torno de 350 a.E.C., antes de o 
Império Persa ter sido conquistado por Alexandre Magno (333 a.E.C.).  A leitura do texto de Ester 
permite propor paralelos interessantes com o Livro do Êxodo e a literatura sapiencial. Em outra 
perspectiva, o elo que faz de Ester um livro que preconiza o Eclesiástico, Daniel, Judite e Macabeus 
é o zelo pela identidade cultural e religiosa.  
As personagens Rute e Ester, como protagonistas dos livros que levam seus respectivos nomes, 
destacam a ação da mulher no resgate de sua dignidade e na participação das lutas libertárias do seu 
povo. A análise da Bíblia do ponto de vista da mulher ocorre há mais de cem anos, mas somente nas 
últimas duas décadas começou a ganhar visibilidade e relevância na área de estudos bíblicos, 
além de acrescentar novos critérios de investigação. 
 

Palavras-chave: Bíblia Hebraica; Bíblia e Mulher; Livro de Rute; Livro de Ester. 
 
 

Os Livros de Rute e Ester fazem parte das Cinco Meguilot (“rolos”). Na Bíblia 

Hebraica estão reunidas no terceiro grupo designado por Ketuvim (“Escritos”) e pertencem 

ao ciclo de leitura sinagogal. As meguilot são lidas nas festividades judaicas de 

Pessach/Páscoa (Cântico dos Cânticos), Shavuot/Pentecostes (Rute), Tishá BeAv/Memorial 
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pela destruição do Templo e de Jerusalém (Lamentações), Sucot/Festa das Tendas 

(Eclesiastes) e Purim (Ester). 

 Contextualizando o Livro de Rute 

O Livro de Rute apresenta uma história ambientada no tempo dos juízes, mas os 

seus escritos são antagônicos aos de Juízes. Na realidade, o Livro de Rute data da época 

pós-exílica, mais provavelmente do período persa (séculos VI-V a.E.C.). A Tradição 

Judaica atribui a autoria do livro de Rute a Samuel, mas na realidade a autoria é 

desconhecida. A maioria dos estudiosos concorda que o redator é um deuteronomista. 

Quanto ao gênero literário o Livro de Rute é considerado como sendo uma novela. 

O perfil dos redatores deuteronomistas 

A reafirmação dos valores deuteronomísticos, abandonados pelos deportados e 

sacerdotes, que incluíam a proteção à viúva, ao estrangeiro e ao órfão, além de reafirmar 

“Iavé” como único Deus, valores que contestavam o tributarismo, por tantas vezes impostos 

pelas várias monarquias.  

Os livros de Esdras e Neemias constituem as principais documentações bíblicas 

para o estudo do quadro histórico deste período: as reformas de Esdras (Esd 7,10; 7,12-22; 

9,2; 10,15) e a crise agrária e as reformas de Neemias (Ne 5,1-5; 5,7-13; 5,14-15). Outra 

documentação de suporte são os textos dos profetas Ageu e Zacarias. O livro de Rute seria 

de certa forma uma resposta às reformas iniciadas por Esdras e Neemias e um convite ao 

leitor a uma análise mais crítica do panorama histórico, socioeconômico e religioso. 

O que chama justamente a atenção sobre o texto é a personagem reunir três 

elementos fundamentais sobre as questões sociais e uma tríplice categoria protegida por 

Deus: ela é uma mulher e uma mulher estrangeira, pobre e viúva. Rute acaba tornando-se 

uma espécie de memória que liga a libertação do cativeiro egípcio a uma legislação de 

cunho social para proteger os pobres e excluídos (Deuteronômio). Na terra de Israel, as 

espigas ou os feixes de espigas, os frutos, as uvas e as azeitonas deixados nos campos após 

a colheita eram destinados ao órfão, à viúva e ao estrangeiro, que assim tinham algo para 

poder comer (Lv 19,9-10 e Dt 24,19). O proprietário não tinha o direito de raspar suas 

terras a ponto de nada deixar para os necessitados.1  A terra de Israel era considerada 

                                                        
1 Alguns conceitos importantes constam no texto bíblico para compreensão do quadro com a preocupação dos 
“direitos humanos” e “justiça social”. Cf.: WOLPO, 2010. p.92. Leket: Uma ou duas espigas que caíram da 
mão durante a ceifa não devem ser recolhidas, e sim deixadas para que os pobres as recolham.          
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propriedade exclusiva de Deus (Lv 25,23)2. Diante de tal contexto, cada “proprietário de 

terra” deve se lembrar de que o solo não lhe pertence de todo, Deus empresta o solo.3 O 

“proprietário” tem direito a usufruir de seu trabalho, mas os pobres devem poder também 

servir-se do solo para alimentar-se em caso de necessidade.4  

No Livro de Rute, os pobres já não podiam catar os restos da colheita, a menos que 

os donos dos campos o permitissem (Rt 2,2). O que era um direito transforma-se em um 

favor. Rute, estrangeira, viúva e pobre, para poder alimentar a si e a sua sogra idosa, 

igualmente, viúva e pobre, depende de caridade; afinal ela é menos que uma serva; por isso, 

ela se considera como uma “estrangeira”, “estranha” sem a proteção da lei (Rt 2,10). Rute 

vai aos campos respigar e acaba no campo pertencente à Boaz, que é da família de 

Elimelech (Rt 2,3), o marido falecido de Naomi, a sogra de Rute (Cf. Rt 2,2; 2,6-9; 2,15-

16.). Boaz permite que Rute respigue em seu campo, recomenda que não faça isso em 

outros campos, não saia dali e fique junto de suas servas. Boaz recomenda aos seus servos 

que Rute colhesse as espigas do seu campo sem que fosse embaraçada, constrangida. Se 

Boaz era um parente próximo não caberia a ele proteger Naomi sem que ela dependesse de 

Rute para sobreviver, ter o que comer? Afinal, Boaz toma tais atitudes de proteção apenas 

por conta do parentesco com Naomi e sensibilizado pela dedicação de Rute a sogra ou 

havia algum tipo de constrangimento causado aos pobres nos campos ou até mesmo uma 

violência e abusos em relação às mulheres? Ou ambos os motivos provocam a reação de 

Boaz? 

                                                                                                                                                                         
Shichechá: Quem esqueceu as espigas ou feixes de espigas no campo durante a colheita, não pode voltar para 
pegá-los e sim deixar para os pobres. A mesma lei é válida para os pomares e vinhedos. Peá: O dono da terra 
ao colher no seu campo não deve ceifá-lo todo, e sim deixar um pouco de colheita nas extremidades para os 
necessitados. A peá também deve ser deixada nos pomares e vinhedos. Peret e Olelot: Peret é uma uva ou 
duas que desprendem-se de um cacho na hora da colheita. Olelot são cachos pequenos, cujas uvas são 
separadas. Deve-se deixar tanto o peret quanto os olelot no vinhedo, sem colhê-los, para que sejam colhidos 
pelos pobres. Ver Lv 19,9-10; Dt 24,19-21. 
2 Cf. Js 22,19; Sl 85,2; Os 9,3; Jr 16,18; Ez 35,5.  
3 Outro importante conceito presente no texto bíblico é a Shemitá. A shemitá ocorre a cada sete anos na Terra 
de Israel. Durante este ano sabático, a Terra de Israel não pode ser cultivada. Quando se inicia este sétimo ano, 
todos os empréstimos e dívidas são cancelados. Além disso, todos eram obrigados a emprestar ao necessitado, 
dinheiro e alimentos sem juros. E também toda a safra agrícola, que cresce naturalmente, não podendo ter 
sido cultivada, pertence aos pobres, aos estrangeiros e aos animais domesticados. A Shemitá lembra ao povo 
judeu que toda a terra, na realidade, pertence a Deus e não ao homem. Cf. Lv 25,2-10; 25,20-22.35-40; Dt 
15,1-2.  
4 Cf. Zc 7,9-10: Deus defende a viúva, o órfão, o migrante e o pobre.  Sobre a causa da viúva e do órfão: Ex 
22,21; Dt 24,21-22; Is 1,17.23; 9,16; Jr 7,6; 22,3; Ez 22,7; Sl 82,3; Zc 7,9. Sobre a causa do estrangeiro ou 
migrante: Ex 22,20; 23,9; Lv 19,10; 25,35; Dt 15,11; Am 2,6; 5,12; 8,6; Is 3,15; 10,13; 11,4; Zc 7,10. Sobre a 
causa do pobre: Ex 22,24; 23,11; Lv 19,10; 25,35; Dt 15,11; Am 2,6; 5,12; 8,6; Is 3,15; 10,13; 11,4; Zc 7,10.  
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Boaz reconforta Rute e a convida a comer junto com os segadores, isso equivalia a 

estabelecer laços duradouros (Rt 2,14-17), e é então que Naomi se dá conta de que Boaz é 

alguém (parente próximo e pode ser um resgatador, goel) que pode resgatá-las (Rt 2,20).5 

No contexto do Livro de Rute, a lei do resgate6 tem estreita ligação com a lei do 

levirato7, que concerne diretamente a Naomi e Rute.    

A situação de Naomi é grave, pois viúva de Elimelech, ela também perdeu seus dois 

filhos, que não deixaram descendência.  A amizade e solidariedade entre Naomi e Rute 

fazem com que mudem de tática na luta pela sobrevivência. Já não é mais a luta para 

respigar e garantir o alimento na época da colheita, mas traçar planos para o futuro, o foco 

passa a ser a situação da família (Rt 3,1). Naomi traça um plano e Rute segue as suas 

orientações, pois Naomi tem como ideia levar Boaz a cumprir a lei do resgate (Rt 3,2-6). 

Afinal, Boaz é o parente que deve cumprir o que manda a lei (Rt 3,8-9).  Naomi se inspirou 

na história de Tamar, a esposa do filho mais velho de Judá (Gn 38,1-26) que, ao ficar viúva, 

se disfarça de prostituta para obrigar seu sogro a cumprir a lei do levirato. Naomi instrui 

Rute a convencer Boaz a cumprir a lei do resgate. Rute, assim como Tamar, se prepara, 

enfeita-se, vai ao celeiro do campo de Boaz e espera Boaz dormir, para a execução do plano 

(Rt 3,4-7). Neste ponto da narrativa fica a dúvida: Rute quer que Boaz cumpra a lei do 

levirato ou a lei do resgate? Como Boaz exercerá o direito de resgate? A lei do resgate não 

obriga ninguém a se casar (ver Ne 5, 8-11). Boaz cumprirá a lei do levirato (família) ou a 

lei do resgate (terra)? Na narrativa, os dois assuntos estão misturados e intrinsecamente 

ligados. Na passagem Rt 4,5-8 observamos a afirmação de que só adquire o direito de 

resgatar a terra de Naomi, aquele que aceitar casar-se com Rute. O tema sobre o resgate é 

                                                        
5 Sendo da família de Elimelech (marido de Naomi), Boaz poderia ser considerado um redentor/resgatador, ou 
seja, alguém que preserva a propriedade de um parente empobrecido (ver Lv 25,29). 
6 A lei do resgate estabelecia dois pontos principais: 1) Se alguém, por motivo de empobrecimento, fosse 
obrigado a vender a sua terra, então o parente mais rico tinha a obrigação de “resgatá-la”. Ou seja, ele devia 
comprá-la não para si mesmo, mas para dá-la ao parente pobre impossibilitado de fazê-lo (Lv 25,23-25). 2) Se 
alguém, por motivo de empobrecimento, via-se obrigado a vender-se a si mesmo como escravo, o parente 
mais próximo tinha a obrigação de “resgatá-lo”. Ou seja, ele devia pagar a soma necessária para que seu 

irmão recobrasse a liberdade (Lv 25,47-49). Esse parente próximo era chamado de “resgatador” (em hebraico, 

goel). O objetivo da lei do resgate era de defender e fortalecer a família no sentido amplo. A lei também 
impedia que um pequeno grupo acumulasse propriedades à custa dos mais pobres e impedia que as pessoas 
pobres viessem a perder a sua liberdade, tornando-se escravos de pessoas com maiores recursos. 
7 A lei do levirato (Dt 25,5-10) estabelecia que se um homem casado morresse sem ter filhos, um de seus 
irmãos devia casar-se com a viúva, e o primogênito de tal união seria legalmente considerado como filho do 
falecido. O objetivo é o de perpetuar a descendência masculina, “o nome”, garantindo assim a continuidade da 

família e impedir que o patrimônio passe para as mãos de outros. Ver também a história de Tamar (Gn 38,1-
26). 
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recorrente – foi mencionado no segundo capítulo (Rt 2,15-23), como assunto central e 

também no terceiro capítulo, durante a conversa entre Boaz e Rute (Rt 3,8-13). As palavras 

que predominam na narrativa são “resgatar” e “resgatar o nome”, o que demonstra onde 

está centralizado o interesse da perícope Rt 4,1-12. 

No breve diálogo entre Boaz e Rute, Rute não pede um favor, mas apela para o 

direito que a lei lhe concede. Boaz compreendeu o sentido das palavras de Rute (Rt 3,8-

13).8  Observamos ao longo da narrativa como Rute, a viúva, estrangeira e pobre cresce na 

consideração dos que a cercam. Inicialmente, ela foi acolhida por Naomi, sua sogra         

(Rt 1,18), posteriormente ela foi recebida como filha de Abraão por Boaz (Rt 2,11-12); e 

finalmente, com a união com Boaz, agora é “toda a porta do meu povo” 9 (Rt 4,11), que vê 

nela “uma mulher de valor”, título que também é dado a Boaz e aos juízes de Israel (Rt 2,1; 

Jz 6,12; 11,1).   

Considerações preliminares 

Não podemos finalizar uma abordagem do Livro de Rute sem considerar sua costura 

final das questões sociais abordadas com a ideia do Messias. É da casa de David que sairá o 

Messias, o Redentor de Israel. No período do Talmud já estava consolidado no judaísmo a 

ideia de um Messias descendente de David. A narrativa cita explicitamente, ao final, David 

como descendente de Rute (Rt 4,18-21). Constatamos então, por intermédio da genealogia 

apresentada, que não apenas uma mulher pagã (Rute), mas sim duas (Tamar e Rute) são 

ancestrais do rei David. Quando os rabinos do período talmúdico incluem história de Rute 

no cânone judaico e a louvam como a prosélita ideal (Dt 10,19), afirmam que a genética 

não é o fator primordial no judaísmo, mas sim a crença e a prática dos mandamentos.  

                                                        
8 Quando um homem falece sem deixar filhos, seu irmão deve desposar a viúva, para através de seus filhos 
preservar seu nome. Este costume era conhecido como “casamento por levirato”. Embora Boaz não fosse 

irmão de Machlon (falecido marido de Rute e filho de Naomi), deveria também preservar seu nome, casando 
com a viúva, caso aceitasse ser seu redentor/resgatador. Boaz reconhece que há outro parente que poderia ser 
o redentor e o convoca para uma conversa no portão da cidade na presença de dez homens entre os anciões da 
cidade como testemunhas, para que afirme se aceita ou não assumir esta responsabilidade, lembrando que 
uma resposta afirmativa acarretaria também a obrigação de casar com Rute, a viúva de Machlon. O parente 
aceitou comprar o campo (lei do resgate), mas quando foi colocada a questão de que ao comprar o campo de 
Naomi e da viúva Rute, ela também deveria ser redimida para preservar o nome e a herança do falecido (lei 
do levirato) a resposta foi negativa. Como este parente não aceitou ser o redentor, Boaz ficou livre para 
assumir esta função. Observação: O menino que nascer será o herdeiro legal de Machlon (o falecido marido 
de Rute) e de Elimelech (falecido marido de Naomi) e é a ele que pertencerá o terreno. Donde, a razão 
provável da recusa do primeiro goel que temia com isso sofrer prejuízos na negociação. Como Naomi não tem 
mais idade para gerar filhos, apenas Rute fica como alvo da lei do levirato.  
9 A porta (ou portão) da cidade é o lugar onde o povo se reúne para tratar das questões do seu cotidiano 
(temas sociais, administrativos, comerciais e até mesmo religiosos). 
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Seguimos na direção de que a narrativa de Rute tem uma redação e perfil 

deuteronomista e a reafirmação dos valores deuteronomísticos conforme mencionamos na 

contextualização do livro. Um dos temas igualmente constante é o respeito ao estrangeiro 

fazendo Israel lembrar-se que foi estrangeiro e cativo na terra do Egito e sua libertação foi 

uma ação de Deus. Portanto, o Livro de Rute une temas e preocupações presentes e 

constantes nas três festas (Pessach, Shavuot e Sucot) sobre os “direitos humanos” e as 

“questões sociais”. Rute, a estrangeira, é a imagem de uma mulher corajosa do tempo pós-

exílico, que colabora na construção de Israel, mas não de um Israel e de um judaísmo 

organizados e centralizados em torno do Templo, de monarquias e de leis excludentes. O 

Livro de Rute resgata as leis que garantem os direitos dos pobres e abrem uma perspectiva 

para a inclusão das mulheres estrangeiras.  

 

Contextualizando o Livro de Ester 

O Livro de Ester é uma narrativa, em forma de novela, que aborda a vida judaica 

num período de dominação estrangeira, em especial quando os judeus vivem fora de Judá 

(no exterior). O palco do protagonismo de Ester acontece no ambiente persa, precisamente 

na cidade de Susa, uma das capitais do Império Persa.  

 

Ester talvez seja ainda mais próxima da história da Cinderela porque, de 
simples jovem judia, se torna rainha da Pérsia. Estamos também próximos 
do mundo dos Contos das mil e uma noites. Estando à corte, Ester e 
Mardoqueu conseguem descobrir um complô do Império Persa contra os 
judeus. O relato é típico da mentalidade da diáspora, em que todos os 
meios devem ser usados para fugir dos graves perigos que podem ameaçar 
uma pequena comunidade indefesa. (SKA, 2015, p.155). 
 

Essa liberdade no tratamento no tratamento da história faz-nos pensar 
num gênero literário de caráter mais ou menos convencional. A própria 
apresentação da trama, limitada primeiro a dois personagens (Amã e 
Mardoqueu) e estendida depois à hostilidade entre os dois povos (o persa 
e o judeu), soa mais como ficção literária do que realidade histórica.        
A afinidade do Livro de Ester com outros “contos” da literatura bíblica e 

extrabíblica orientam-nos no mesmo sentido. (GONZÁLEZ 
LAMADRID, 2015, p.194). 
 
 

A redação do texto hebraico data em torno de 350 a.E.C., antes de o Império Persa 

ter sido conquistado por Alexandre Magno (333 a.E.C.). 
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A leitura do texto de Ester permite propor paralelos interessantes com o Livro do 

Êxodo. Pois, ambos tem como meta a luta pela verdade e justiça a fim de que o povo 

(judeu) possa sobreviver.  

 

Terra estrangeira: Egito – Pérsia 
Poder opressor: Faraó – Assuero/Amã 
Mediador da libertação: Moisés – Mardoqueu/Ester 
 

Apesar dos paralelos, as situações são diferentes. Enquanto no Êxodo se 
trata de derrotar o poder opressor em vista de uma formulação político-
econômica radicalmente diferente, no tempo da dominação persa isso não 
é possível. A alternativa é menos ousada, limitando-se a influenciar o 
poder para que este ao menos respeite a verdade e a justiça, evitando 
assim esmagar o povo através da opressão. Não tomar o poder, portanto, 
mas fazer com que ele não seja drasticamente destrutivo. (STORNIOLO, 
2014, p.9). 
 

 

Storniolo (2014) oferece um breve panorama do diálogo do Livro de Ester com 

demais textos do Antigo Testamento. Outro paralelismo perceptível é com a literatura 

sapiencial. No Livro de Provérbios é possível destacar o tema da humilhação do injusto e 

da exaltação do inocente. No mais, outras lições sapienciais como os conselhos voltados 

para a confiança, a solidariedade, a ação cautelosa, o discernimento prudente que cria 

estratégias possíveis e eficazes podem ser observadas.  

Em outra perspectiva, o ponto de ligação importante que faz de Ester um livro que 

preconiza o Eclesiástico, Daniel, Judite e Macabeus é o zelo pela identidade cultural e 

religiosa.  

Dentro da Bíblia, os relatos em que provavelmente inspirou-se o autor de 
Ester são: a história de José, caluniado, encarcerado pela fidelidade à sua 
fé, libertado depois e promovido a intendente geral do reino do Egito, 
onde virão a instalar-se seus irmãos; na mesma linha estão os exemplos de 
Judite, juntamente com Daniel, Esdras e Neemias, judeus exemplares e 
heróis nacionais que conquistam o favor dos reis estrangeiros a favor do 
seu povo.  
Resumindo, esses e outros dados que poderiam ser acrescentados 
colocam-nos diante de uma ficção literária que pode ser classificada de 
“história exemplar”, na qual os fatos e personagens, com possível tronco 
histórico, são colocados a serviço de um ensinamento fundamental: a 
especial providência divina, que assiste ao povo eleito nos momentos de 
provação e ameaça. (GONZÁLEZ LAMADRID, 2015, p.195). 

 

Festejar é um tema importante deste livro, há dez banquetes registrados e muitos 

dos eventos foram planejados, orquestrados ou expostos nestes banquetes. Embora o nome 
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de Deus nunca seja diretamente mencionado neste livro, é evidente que os judeus de Susa 

buscaram a Sua intervenção ao jejuar e orar por três dias (Ester 4,16). Apesar do fato de 

que a lei que permite a sua destruição foi escrita de acordo com as leis dos medos e persas, 

tornando-a imutável, o caminho foi preparado para suas orações serem respondidas. Ester 

arriscou sua vida ao ir não uma, mas duas vezes diante do rei sem ser convidada (Ester 4,1-

2; 8,3). Ela não ficou contente com a destruição de Hamã; sua intenção era salvar o seu 

povo. A instituição da Festa de Purim é escrita e preservada para que todos possam ver o 

desenvolvimento dos acontecimentos e ainda é observada nos dias atuais. O povo escolhido 

de Deus, sem qualquer menção direta ao Seu nome, foi concedido à suspensão da execução 

por meio da sabedoria e da humildade de Ester.  

 

O Livro de Ester termina com uma narrativa que parece associar os 
episódios do mesmo com a festa de “purim” (9,20-32). Qual a verdade de 
tudo isso?  
É certo que os judeus há muito tempo vinham celebrando essa festa 
(Flávio Josefo, AJ, XI, 6,13). O nome da festa leva-nos certamente à 
Pérsia ou Babilônia. No entanto, a Festa de “Purim” não parece ter sido 

instituída pelos judeus da Pérsia como memorial da sua libertação. O texto 
de Est 9,20-32 apresenta todas as características de ser uma adição 
posterior, destinada a dignificar uma festividade de caráter vulgar e 
profano, já existente, associando-a à história de Ester, dado que o livro era 
lido precisamente nesse dia. Sob a influência dessa adição final, inseriu-se 
depois a alusão a “purim” em Est 3,7. Poderíamos resumir a gênese da 
festa nos seguintes termos: 
- Existia entre os judeus uma festa de caráter pagão, de origem babilônica, 
análoga às festas que todos os povos costumavam celebrar no início da 
primavera, equivalente aos nossos carnavais. 
- Num segundo tempo, foi relacionada com a libertação triunfal dos 
judeus da Pérsia e designada com o nome de “dia do Mardoqueu” (2Mc 

15,26). 
- Com o fim de dignificar a festa, que continuava tendo uma matiz 
popular, acrescentou-se ao Livro de Ester (que já era lido na festa) essa 
narrativa final de 9,20-32, associando a festa à libertação levada a cabo 
por obra de Ester. (GONZÁLEZ LAMADRID, 2015, p.196-197). 

 
 

Outra possibilidade de leitura do livro de Ester são os Salmos 58, 94, 109 e 137 cuja 

tônica é redescobrir que a vingança dos oprimidos não é mais do que a busca da verdade e 

da justiça. Não há como não ler e compreender o livro de Ester sem a temática da justiça, 

sem a percepção final da questão da ''volta por cima''; da vitória  do fraco contra o mais 

forte; da justiça prevalecendo contra a injustiça; do oprimido  contra o opressor. 
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Cabe destacar que a Meguilá apresenta o povo judeu como um povo primariamente 

assimilado ao seu meio exílico. Mesmo os nomes de Mordechai e Ester são formas 

hebraicas dos nomes das divindades babilônicas Marduk e Ishtar. Dizem que Ester ocultou 

sua identidade judaica por certo tempo. O mesmo Mordechai (Mardoqueu) - habitué da 

corte - não se nega a ser homenageado da maneira em que Haman quisera ser: com os 

símbolos característicos do poder real imperial. E a relação dos judeus, no final do livro, de 

espoliar seus inimigos do mesmo modo que seus inimigos haviam intencionado fazer com 

eles é mais uma das evidências da fácil assimilação dos judeus à cultura ambiente. 

Considerações preliminares 

A identidade judaica de Ester se revela apenas quando ela deve agir para salvar os 

judeus10, daí a palavra Meguilá (rolagem/livro), a partir da palavra hebraica Gilui (revelar). 

É por isso que a trama descrita no livro de Ester é considerada um “milagre escondido”, 

para denotar um milagre da revelação do poder de Deus de uma maneira oculta. Ester é um 

livro bíblico no qual não há nenhuma menção explícita de Deus. Contudo, uma leitura mais 

apurada nos leva a alusões “secretas” a Deus escondidas em acrósticos.  Citamos como 

exemplo, a passagem de Ester 5,4 que a princípio, não menciona explicitamente Deus: "E 

disse Ester: Se parecer bem ao rei, venha hoje com Haman ao banquete que lhe tenho 

preparado." (Ester 5,4). As quatro palavras em hebraico para "rei venha hoje com Haman" 

(Iavó hamelech veHaman haiom) começam com as letras do nome de Deus: Y-H-W-H 

(Iud-Hê-Vav-Hê). Faz sentido que o texto tenha alusões escondidas a Deus. Afinal, Ester, a 

protagonista, deve esconder sua religião para ascender gradualmente dentro da hierarquia 

real, aproximando-se do rei para poder salvar seu povo de Haman.11  

Por meio de uma trama aparentemente banal, contando a história de uma jovem 

judia que galga os degraus da escala social como rainha, o Livro de Ester apresenta 

questões sempre atuais, que estão relacionadas à existência do outro – no caso de um grupo 

(o judeu) numa sociedade maior. 

 

                                                        
10 “A Igreja Católica viu, sempre, nessa mulher, a rainha intercedendo por seu povo, uma figura da Virgem 
Maria, que intercede perante Deus pelos cristãos e livra-os dos perigos” (PÉREZ, 1998, p.50).  O Livro de 
Ester aparece em dois momentos distintos da liturgia da Igreja Católica (Lecionário Romano), conservando 
sua riqueza e protagonismo: 1º momento: Na quinta-feira da primeira semana da quaresma. 1ª Leitura: Est 
4,17 e Sl 138 - 2ª Leitura: Mt 7, 7-12. 2º momento: Na festa de Nossa Senhora Aparecida – 12 de outubro. 1ª 
Leitura: Est 5,1-2; 7,2-3 e Sl 45 - 2ª Leitura: Ap 12,1-16. Evangelho: Jo 2,1-11. 
11 Kotzer (2016). 
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Livros de Rute e Ester: considerações finais preliminares 

Procuramos evidenciar a realidade e o significado da experiência feminina e as 

questões sociais que os livros bíblicos citados (Rute e Ester) refletem. Tais questões são 

relevantes para compreender o papel da mulher na Bíblia e as ressonâncias para os leitores 

contemporâneos da Bíblia sobre as questões em torno da mulher.  
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