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DEDICATÓRIA

Já nasci como membro da família do pacto, como parte 
da casa de Yahweh. Nunca estive fora, pela graça dele. 
Quando pequeno, fui marcado com água como parte 
da casa e desde então sigo pertencendo. Mas essa não 
é a história de boa parte daqueles que fazem parte da 
casa do Senhor.
Dedico este livro a todas as pessoas que, mesmo sem 
terem nascido na casa, se tornaram parte dela por ado-
ção. É uma multidão grande demais para listar todos. 
Vocês sabem quem são. Deixemos assim.
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Prefácio

Livros são aulas sem professor1 ou pregações sem pregador. 
É claro que isso poderá ser falso ou verdadeiro, dependendo 
da maestria e arte do autor. Nos bons livros, o leitor sonha os 
sonhos do autor e faz-se co-autor da leitura. Neste livro sobre 
o livro de Rute, Emilio transportou-se as suas páginas a fim 
de transportar-me ao texto bíblico e ir além, aos campos do 
Senhor cujos caminhos eu piso hoje após Jesus. Emilio escreve 
como eu gosto: debuxa com palavras, estampa pensamentos, 
colore com imaginação, intenciona o quadro, e assina a tela.

O livro Redenção nos campos do Senhor é uma máquina 
do tempo, “um bumerangue, indo e voltando” da minha à 
época dos juízes de Israel. Os cenários são tão parecidos que 
sequer experimento jet lag ou paradoxos temporais. É como 
ir da capital com suas praças, prédios, e avenidas, às favelas 
de contrastes extremos ou a vilas de um interior de modos 
e instrumentos ainda antigos. Ao ler o livro, sou levado nos 
campos do Senhor. Atravesso os pastos verdejantes e as águas 
tranquilas do rei Davi. Experimento nos músculos e na alma 
as ameaças de ursos, leões, e de vales das sombras da morte, 
na antecipação da redenção do Senhor (cf. Salmo 23). Assisto, 
nas notícias da TV, a terrores encapuzados e a fomes e pestes 

1 Mortimer J. Adler,  A arte de ler (Rio de Janeiro: Livraria Agir Editora, 
1954), especialm. p. 46-48.
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em países outrora prósperos, e leio, no livro, sobre a pere-
grinação, as decisões, e a morte de Elimeleque, com todas as 
consequências na vida de Naomi e Rute.

Sou eu, nessa história. É o leitor. Somos nós as persona-
gens à cata de identidade, de habitação, e de relacionamento. 
Nossa fome de ser, de ter, e de controlar pessoas e coisas, de 
repente, enfrenta a realidade de que somos incapazes de suprir 
para nós mesmos, seja para a subsistência do corpo seja para a 
saciedade da alma. Emilio aponta a redenção, no livro de Rute, 
mostrando que o caminho da vida não consiste numa viagem 
para fora do problema ou para dentro de si mesmo, mas em 
um encontro com o amor sacrifical “proposto pelo Senhor, 
mesmo que esse caminho seja duro”. O Deus que controla a 
história, os espaços e seus limites, e os desejos dos corações, 
é o único Senhor e Salvador, em quem temos um nome, um 
lugar, e uma fonte inesgotável de amor que extravasa para o 
próximo. 

Emilio nos leva pelo mundo dos votos que explícita ou 
implicitamente subjaz aos nossos relacionamentos. Desde 
o motivo principal do voto interno da Trindade, feito antes 
dos tempos, ao voto de Rute à Noemi e ao voto maior da lei 
cumprida por Boás, nenhum aspecto da vida é deixado de 
lado pelo voto da redenção — mais tarde, plena e eternamen-
te cumprido em nosso parente redentor, o Senhor Jesus. Os 
votos, no livro de Rute, são imagens do voto divino que elege 
e chama indivíduos em um povo para espelhar o caráter de 
Jesus. Desse modo, Emilio não descai para um tratamento 
romântico do amor de Rute por Noemi ou de Boás por Rute. 
Antes, considera o romance sob o olhar realista com esperança 
de quem conhece o supremo Autor. Emilio é fiel à natureza da 
mensagem de Rute tanto ao reafirmar a sua proposição perene 
e aplicá-la ao tempo do leitor quanto ao reproduzir elementos 
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estilísticos e estruturais tais como a narrativa, as digressões, as 
complicações, e a solução. Onde houve o trigo, Emilio semeia 
literatura, onde houve relato breve, ele se estende nos pensa-
mentos e sentimentos, e onde houve beleza moral e ética, ele 
destaca a beleza da fé. Os relacionamentos humanos somente 
encontram sentido após o relacionamento com Deus. Jamais 
em separação de Deus. Por isso, ele trata do pecado terminal 
do homem contra Deus e de suas consequências internas e 
externas à pessoa. Especialmente, aborda as lutas das pessoas 
em um mundo decaído, tanto as das situações da humanidade 
quanto as lutas existenciais, para pregar a bendita esperança 
de redenção. 

O mesmo estilo narrativo por meio de diálogo que orien-
tou o autor de Ruth também guiou o autor de Redenção nos 
campos do Senhor — e deveria nos conduzir na leitura das 
suas mensagens das Boas novas em Rute. No texto bíblico, o 
leitor não verá descrições que apresentem uma profundidade 
psicológica das personagens, mas, sim, um retrato de caráter, 
sabiamente, por meio de suas ações e de suas palavras — como 
disse Paulo: “Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei néscio, 
porque direi a verdade; mas abstenho-me para que ninguém 
se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve” 
(2 Coríntios 12.6). Emilio faz o mesmo neste livro, permitin-
do-nos o reconhecimento de próprio retrato, e expondo o 
nosso coração sem publicar as nossas sujidades.

Nosso problema mais sério e premente, o pecado, não 
deixa de ser abordado, mas, de modo especial, é tratado à luz 
do Pacto divino. No livro de Rute, o tema dos votos não se 
limita ao plano de discussões sobre vontade de Deus e vontade 
do homem, amor de Deus e amores humanos, ou trabalho 
de Deus e ordenança do trabalho humano. Emilio destaca, 
por exemplo, o aspecto redentivo do trabalho, primeiro sob 
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a provisão graciosa de Deus e, depois, do reflexo da graça na 
vida do indivíduo e da igreja. Ele considera, no livro, a obra 
previamente realizada por Deus para que andássemos nelas e 
as responsabilidades do trabalho árduo, do trabalho de cada 
um para provisão de subsistência, e do trabalho a fim de pro-
duzir generosidade.

No capítulo 3 deste livro, “Soberania e responsabilidade”, 
Emilio chega ao xis do problema: “somos livres e responsáveis 
ou Deus controla todas as coisas?”. Olhando do lado de fora 
dos campos do Senhor, isto é, dos campos da fome, o coração 
teme o desamparo e intenta esforços autorredentivos, mas quem 
será capaz de alçar a si mesmo preso pelos próprios cadarços? 
Só Deus é o Provedor. Ele dá o campo, o tempo, a semente, a 
vida, e o crescimento — e chama-nos à colaboração no plantio 
e ao usufruto da colheita. Sobretudo, vigora a sua graça. Veja, 
assim, o que Paulo diz:

Eu plantei, Apolo regou; mas o crescimento veio de Deus. 
De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que 
rega, mas Deus, que dá o crescimento. Ora, o que planta 
e o que rega são um; e cada um receberá o seu galardão, 
segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos 
cooperadores; lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. 
Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fun-
damento como prudente construtor; e outro edifica sobre 
ele. Porém cada um veja como edifica. Porque ninguém 
pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o 
qual é Jesus Cristo (1 Coríntios 3.6-11). 

Nas tentativas para solver os problemas nos campos da fome, 
transferimos os impasses do nosso coração para as questões 
sobre as quais nos tornamos incrédulos. Uma hora, um diz: 
“Se Deus é bom, por que a fome, a morte, a solidão? Vai ver 
que Deus quer que aprendamos a nos virar”. Outra hora: “É a 
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lei de Deus; ou a cumprimos ou ele a executa”. Outro diz: “É 
tudo pela graça. A lei foi trocada pela graça”. E, daí por diante, 
a coisa fica mais feia do que campo crestado e barriga vazia. 
Não é assim, porém, nos campos do Senhor. Ele é o Provedor 
que dá todos os provedores, pessoas ou coisas. Dá o campo e 
a força para plantar, dá o fruto do campo e o prazer de comer! 
A verdade é que Deus é bom e sua graça precede todos os seus 
atos criadores e redentivos. Primeiro a Graça e, então, o amor 
gracioso, a justiça graciosa, a lei graciosa, a disciplina graciosa 
e daí em diante. A graça de Deus harmoniza, ou redime, todos 
pontos da vida.

Ah! Eu não posso entregar o ator sem plagiar; então, vá 
lá, leia o Emilio: “Serendipity é, por exemplo, entrar no cam-
po precisamente do homem piedoso e bondoso em posição 
de salvar a história… Serendipity é quando coisas ocorrem 
que ninguém poderia ter imaginado, a não ser alguém todo 
poderoso e onisciente”. Quase ao final de seu livro, Emilio 
pergunta se o texto bíblico em questão é sobre Rute, Noemi 
ou Boás, ou outros, e responde: é sobre cada um deles, em 
certa medida, mas, acima de tudo é sobre Jesus! É sobre Deus 
movendo-se graciosamente na direção da criatura e provendo 
relacionamentos graciosos. Entre esses relacionamentos, o de 
adoção, o que é colocado sob um subitem — “Adoção, ou a arte 
de trazer para dentro de casa” —: “Aliás, lidemos rapidamente 
com um ponto que, infelizmente, é distante de muitos dentre 
o povo de Deus”. Esse tema marca o livro de Rute, do início 
ao fim. Marido adota esposa e esposa adota marido, pais ado-
tam filhos e filhos adotam pais, “naturais” ou “estrangeiros”, 
sogra adota nora e nora adota sogra, e o resgatador parente 
adota a viúva. De onde procede a bênção? De onde a graça? 
Do Senhor, sim, que é a fonte de toda graça em toda sorte 
de bênção. Deus adota filhos de todas as nações para que 
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verdadeiramente comunguem a adoção de Cristo. Deus é o 
original dessa adoção e, nós, as suas imagens. Como o Emilio 
aponta, “Boás é goel, a figura que aponta mais claramente para 
Jesus. Mas veja como Rute nos lembra algo de Jesus também. 
Ela é quem se sacrifica pelo bem de Noemi ... Ela é a epítome 
do amor hesed”.

“Eis o evangelho segundo Rute.”

À medida que varava as páginas do livro, levei na mente 
o calor de meu coração no encontro com Deus. Agradeci a 
Deus por minha salvação no Senhor Jesus, o meu Boás amado, 
e agradeci por cada situação e instante, rogando-lhe forças 
para espelhar seu caráter em tudo e a todos. Confessei-lhe os 
pecados sabidos ou ocultos e me deixei lavar no sangue de sua 
palavra. Falei-lhe de minhas dores grandes e pequenas. Trouxe 
à mente a minha esposa, meus filhos, meus netos, minha igreja 
local, a família estendida, cheio de gratidão pela aliança da fé. 
Especialmente, aqui, agradeci a Deus pelo Reverendo Doutor, 
o pastor amigo, o primo Emilio amado. Agradeci por que a 
leitura de Redenção nos campos do Senhor levou-me a ver que 
os campos são do Senhor para que, neles, eu o glorifique e 
usufrua dele para sempre.

— Wadislau Martins Gomes
Mogi das Cruzes, janeiro de 2017


