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As Cinco Mulheres na Linhagem de Jesus 
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 Em sua genealogia de Jesus, Mateus incluiu quatro mulheres com reputação manchada e uma cuja
reputação foi temporariamente manchada por Jesus.

Tamar - uma viúva gentia, que seduziu seu sogro para uma união sexual, da qual nasceu Perez,
de quem veio:

Raabe - uma prostituta cananéia, que escondeu os espiões que Josué enviou a Jericó. Raabe se
casou com Salmon e deu à luz Boaz, que se casou com:

Ruth - uma viúva gentia de Moabe que arriscou sua vida para ficar com sua sogra. Deus
providenciou para que ela se casasse com Boaz, e ela deu à luz Obede, o avô de Davi, que teve
um caso de adultério com:
Bate-Seba - a esposa de Urias, o homem que Davi arranjou para ser morto para que se casasse
com Bate-Seba. Bate-Seba deu à luz Salomão, que continuou a linhagem do Messias até Jesus,
que nasceu para:

Maria - a mãe de Jesus. Enquanto uma mulher devota de Deus e devotada a José, Maria viveu
com a vergonha de sua gravidez prematura até o dia em que Jesus se revelou ao mundo como o
Salvador que Deus O havia enviado para ser.

“Deus se agrada em exibir a glória de Sua graça 
 e as maravilhas de Seu amor, para e por meio daqueles que o 

 mundo considera inúteis.”
As histórias de vida dessas cinco mulheres confirmam a doutrina da soberania de Deus. Que Deus foi
capaz de cumprir Sua vontade, apesar de suas escolhas de vida e as circunstâncias nos mostram:

O plano de redenção de Deus será realizado em Seu caminho, em Seu tempo e para Sua glória
- Isaías 46: 9-13

Considerando a vida pecaminosa de quatro dessas mulheres, pode-se concluir que a
linhagem do Salvador teria sido perdida.

No entanto, há 2.000 anos, Deus cumpriu Sua promessa a Abraão e Davi, quando Maria
deu à luz a Jesus, o Messias prometido.

O plano de redenção de Deus não depende da nossa justiça - Romanos 11: 33-36

Apesar do ato pecaminoso de Abraão, Judá, Davi, Salomão, Tamar, Raabe,
Rute e Bate-Seba, o plano eterno de redenção de Deus não foi detido.
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Mesmo em Sua linhagem, Jesus, que não conheceu pecado, tornou-se pecado
por nós, para que nós, que não conhecíamos nada além do pecado,
pudéssemos nos tornar tão justos quanto Ele.

“Somos justificados por uma justiça em nós, 
ou por uma justiça que está à parte de nós; 

não existe uma terceira via. ” 
RC Sproul

 Antecedentes do Livro de Rute:

Provavelmente escrito por Samuel, Ruth é um dos dois únicos livros do Velho Testamento que
recebeu seu nome de mulheres, o outro livro sendo Esther.
Rute, que significa amizade, não é mencionada fora de seu livro no Antigo Testamento, e uma vez
no Novo Testamento a respeito de seu lugar na genealogia de Cristo.

Embora o Livro de Rute seja sobre o amor de uma nora por sua sogra, seu objetivo principal é
ilustrar o plano de Deus para a redenção do homem perdido.

1. A Maldição de Moabe -

Ruth era de Moabe, um deserto árido no lado oriental do Mar Morto.

Ló teve um filho por meio de sua filha mais velha, cujo nome era Moabe.

Além dessa maldição, Deus colocou outra maldição sobre Moabe, por causa de sua rejeição a Ele
como o Único, o Verdadeiro Deus, e sua adoração ao falso deus de Quemós, incluindo sacrifícios
de crianças.

Em Isaías 15-16 , o profeta disse que a glória de Moabe chegaria ao fim e poucas pessoas
sobreviveriam.
Os profetas Jeremias, Ezequiel e Amós registram o julgamento devastador que Deus trouxe sobre

Moabe e, de acordo com Deuteronômio 23 , a maldição se estendeu até a 
décima 

geração.



Ruth nasceu perto do fim da maldição, mas ainda separada daqueles que poderiam ser redimidos.

De acordo com Isaías 56 , Deus disse que aqueles que foram separados da aliança poderiam ser
incluídos se eles se afastassem de seus falsos deuses e se unissem ao Único Deus Verdadeiro.

2. A conversão de Ruth - 
Por causa da fome em Israel, Elimeleque, Noemi e seus dois filhos, Malom e Quilion, se mudaram
para Moabe para sobreviver.

Em poucos anos, Elimelech morreu, Mahlon e Quilion casaram-se com mulheres moabitas, e
ambos morreram, deixando Noemi, uma viúva judia, com duas viúvas moabitas, Orphah e Ruth.

Ao saber que a fome em Israel havia acabado, Noemi decidiu voltar a Belém para morar com sua
família e disse às noras que permanecessem em Moabe com suas famílias.
Noemi percebeu que a mão do Senhor tinha ido contra ela, e se suas noras permanecessem com
ela, então Deus estaria contra elas também.

Orphah decidiu voltar para sua família e para seus deuses, mas Ruth queria saber mais sobre o
Deus vivo e verdadeiro.

“Não me insista para deixá-lo ou parar de segui-lo; 
 para onde você for, eu irei, e onde você hospedar, eu ficarei. 

 Seu povo será meu povo, e seu Deus, meu Deus. ”
Rute 1:16

Noemi e Rute fizeram a viagem de 60 milhas de Moabe a Belém, o que exigiria dois dias inteiros.
Como só Deus poderia ter providenciado:

As mulheres entraram em Belém no primeiro dia da colheita da cevada.

Rute teve permissão para respigar em um campo que pertencia a Boaz, um parente de
Elimelech, seu sogro.

Noemi percebeu o que Deus estava fazendo e aconselhou Rute o que ela deveria fazer de acordo
com o costume da época.

Boaz percebeu o que Deus estava fazendo e garantiu a Rute que faria o que fosse necessário
para se tornar seu “parente redentor” e tomá-la como sua esposa.
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 3. O Co nc eption de Obede -
Boaz e Rute deram à luz um filho chamado Obede, que não apenas carregou a linhagem de seu
pai, mas a linhagem através da qual o Rei Davi desceria e através da qual o Rei dos Reis
descenderia.
A pessoa e as ações de Boaz retratam a pessoa e a obra de Jesus Cristo, nosso Redentor, que
deu a vida para nos redimir de nossos pecados e para nos tomar como sua noiva.

A história de amor de Ruth fornece outra ilustração de:

Soberania de Deus - Deus governa nos assuntos dos homens.
Providência de Deus - Deus transforma erros em milagres.

Os propósitos de Deus - Deus faz todas as coisas juntamente para o bem, para aqueles que são
chamados de acordo com o Seu propósito.


