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TEXTO BÍBLICO
ESTER 3

8. E Hamã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido
entre os povos em todas as províncias do teu reino um
povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e
que não cumpre as leis do rei; pelo que não convém ao rei
deixá-lo ficar.

9. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem; e eu
porei nas mãos dos que fizerem a obra dez mil talentos de
prata, para que entrem nos tesouros do rei.

10. Então, tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Hamã,
filho de Hamedata, agagita, adversário dos judeus.

11. E disse o rei a Hamã: Essa prata te é dada, como
também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer
aos teus olhos.



OBJETIVOS

RESSALTAR QUE A VERDADEIRA PAZ 
SÓ É POSSÍVEL EM DEUS.

ENSINAR QUE EM MEIO ÀS CRISES O 
SENHOR NOS SOCORRE.

MOSTRAR SEGREDOS PARA VENCER 
AS CRISES.



A confiança em Deus nos faz 

perseverar nos propósitos 

de Deus, mesmo na crise.



INTRODUÇÃO
O livro de Ester nos mostra como é
importante sermos fiéis ao Senhor.
Nesta lição, aprenderemos sobre
agirmos com coragem e fé na
tribulação e como desenvolvermos
nossa confiança em Deus.



INTRODUÇÃO AO LIVRO DE ESTER
Data: Cerca de 465 aC

O nome do autor é desconhecido. Mas o livro foi escrito por um judeu

que conhecia os costumes e a linguagem dos persas. Talvez Mardoqueu

ou Esdras tenha sido o autor.

O livro de Ester é uma narração bem elaborada, que relata como o povo

de Deus foi preservado da ruína durante o séc. V aC.

O livro toma seu nome de uma mulher judia, bela e órfã, que tornou-se

rainha do rei persa Assuero. Acredita-se que este rei tenha sido Xerxes I,

que sucedeu Dario I, em 485 aC, e governou 127 províncias, desde a Índia

até a Etiópia, durante vinte anos. Viveu em Susã, a capital persa. Naquela

época, certo número de judeus ainda se encontrava na Babilônia sob o

governo persa, embora tivesse liberdade para retornar a Jerusalém

(Est_1-2) há mia de cinquenta anos. A história se desenrola num período

de quatro anos, iniciando no terceiro ano do reinado de Xerxes.

Conteúdo

Ester é um estudo da sobrevivência do povo de Deus em meio à

hostilidade. Hamã, o homem mais importante depois do rei, deseja a

aniquilação dos judeus. Ele manipula o rei para que execute os judeus.

Ester é introduzida em cena e Deus faz uso dela para salvar seu povo.

Hamã é enforcado; e Mardoqueu, líder dos judeus no Império Persa, se

torna primeiro ministro. A festa de Purim é instituída para marca a

libertação dos judeus.

Um aspecto peculiar no Livro de Ester é que o nome de Deus não é

mencionado. No entanto, vestígios de Deus e seus caminhos

transparecem em todo o livro, especialmente na vida de Ester e

Mardoqueu. Da perspectiva humana, Ester e Mardoqueu foram as duas

pessoas do povo menos indicadas pras desempenhar funções importantes

na formação da nação. Ele era um judeu benjamita exilado; ela era prima

órfã de Mardoqueu, adotada por este (Est 2:7). A maturidade espiritual de

Ester se percebe na virtude dela saber esperar pelo momento que Deus

julgou adequado, para, então, pedir ao rei a salvação do povo e denunciar

Hamã (Est 5:6-8;) 7.3-6). Mardoqueu também revela maturidade para

aguardar que Deus lhe indicasse a ocasião correta e lhe orientasse. Em

consequência, ele soube o tempo certo de Ester desvendar sua identidade

judaica (Est 2:10). Esta espera divinamente orientada provou se crucial

(Est 6:1-14;) 7.9,10) e comprova a base espiritual do livro.

Finalmente, tanto Ester quanto Mardoqueu temiam a Deus, não a

homens. Independentemente das consequências, Mardoqueu recusou-se

a prestar honras a Hamã. Ester arriscou sua vida por amor do seu povo

quando foi ao rei sem ter sido convidada. A missão de Ester e Mardoqueu

sempre foi salvar a vida que o inimigo planejava destruir (Est 2:21-23;)

4.1-17; 7.1-6; 8.3-6) Como resultado, conduziram a nação à liberdade,

foram honrados pelo rei e receberam autoridade, privilégios e

responsabilidades.



INTRODUÇÃO AO LIVRO DE ESTER
O Espírito Santo em Ação

Embora não se mencione diretamente o Espírito Santo , sua ação produziu

em Ester e Mardoqueu profunda humildade, conduzindo-os ao amor

mútuo e à lealdade (Rom 5:5)

O Espírito Santo também dirigiu e fortaleceu Ester para jejuar pelo seu

povo e pedir que este fizesse o mesmo. (Rom 8:26-27).

Esboço de Ester

I. Uma nova rainha é escolhida 1.1-2.17

O rei Assuero mostra seu poder e celebra uma festa 1.1-8

A rainha Vasti e deposta 1.9-22

Ester é escolhida para ser rainha 2.1-18

II. A vida do rei é salva 2.19-23

Mardoqueu descobre uma conspiração 2.19-21

Ester informa o rei 2.22-23

III. É feito um plano contra os judeus 3.1-4.17

Hamã planeja destruir os judeus 3.1-15

Mardoqueu persuade Ester a intervir 4.1-14

Ester solicita a ajuda de Mardoqueu 4.15-17

IV. Mardoqueu é exaltado 5.1-6.14

Ester prepara um banquete 5.1-8

Hamã planeja destruir Mardoqueu 5.9-14

Hamã é forçado a honrar Mardoqueu 6.1-14

V. Hamã é enforcado 7.1-10

Ester revela sua identidade e expõe Hamã 7.1-6

Hamã e enforcado na forca preparada para Mardoqueu 7.7-10

VI. Os judeus são salvos 8.1 –9.17

Ester leva seu pedido ao rei 8.1-6

O rei emite um decreto a favor dos judeus 8.7-17

Os judeus derrotam seus inimigos 9.1-17

VII. A Festa de Purim é estabelecida 9.18-10.3

Os judeus celebram o primeiro Purim 9.18-32

O rei eleva Mardoqueu 10.1-3

Fonte: Bíblia Plenitude



COMENTÁRIO
O livro conta-nos a história de Ester, jovem judia que substituiu Vasti,

como rainha do rei persa, Assuero. Esse livro propõe-se a fornecer-

nos as circunstâncias históricas do estabelecimento da festa judaica

de Purim. Trata-se da história de uma heroina judia, por conseguinte.

Embora não contenha o nome de Deus, e nem seja citado uma vez

sequer no Novo Testamento, tem desfrutado de grande popularidade

entre os judeus. O hino de louvor aos heróis da fé, em Eclesiástico

44:49, não menciona Ester. Nos fins do século I D.C., os rabinos

judeus continuavam disputando sobre a canonicidade do livro.

Lutero emitiu o desejo de que o mesmo nunca tivesse sido escrito.

Também não figurava entre os rolos dos Manuscritos do Mar Morto

(ver a respeito no Dicionário). Esses fatos dão ao livro uma posição

curiosa, dentro do cânon sagrado. Mas, a corrente principal do

judaísmo sempre lhe deu um grande valor.

O nome hebraico dessa mulher era Hadassah, que significa «murta»,

o nome de uma planta. Ester era o nome (provavelmente persa) que

lhe foi dado, quando ela tornou-se parte do harém real. É possível

que esse último nome esteja ligado a Istar, nome de uma das

principais deusas babilônicas. Há um targum que revela que ela foi

assim chamada em honra à estrela Vênus, no grego, Aster, vinculada

à palavra portuguesa estrela. Alguns estudiosos supõem que essa

troca de nomes tenha seguido uma imitação da palavra

hebraica, não tendo havido uma troca genuína de um apelativo por

outro. Ester pertencia à tribo de Benjamim. Seu nome tem sido

imortalizado no livro que foi escrito para decantar seus atos

heróicos. Ela tinha um primo, Mordecai, que a adotou quando da

morte de seus pais (Est. 2:5-7), tendo-a criado na Pérsia. Ali ela

também foi o instrumento na salvação dos judeus, quando as

autoridades do império persa queriam destruí-los. Isso foi possível

somente porque Ester tornou-se a rainha do rei persa, em lugar de

Vasti. Desse modo, Ester ficou em uma posição em que pôde

interceder em favor de seus compatriotas judeus.

Muitos eruditos liberais não crêem na historicidade do livro de Ester.

Preferem pensar que se trata de um romance histórico, porquanto

contém vários erros históricos evidentes. O principal desses erros é

que não é possível identificar com certeza qualquer rei da Pérsia

chamado Assuero. Assuero tem sido identificado por outros como

Xerxes (485-465 A.C.).



COMENTÁRIO
Mas Mordecai, o primo de Ester, teria sido levado para o exílio por

Nabucodonosor, mais de um século antes da subida de Xerxes ao

trono da Pérsia. Assuero também tem sido identificado com

Artaxerxes II (404-358 A.C.), mas há várias dificuldades cronológicas

que acompanham essa identificação. Ester, por sua vez, tem sido

identificada com Amestris, de Xerxes, mas sabemos que o pai de

Amestris era um general persa, o que significa que Amestris não era

uma donzela judia.

O problema da avançadíssima idade de Mordecai só podería ser

explicado se pensássemos que, em Ester 2:5,6 há menção a Quis,

o bisavó de Mordecai, e não a este último.

Menos grave é a questão do nome de Ester, que não figura nos

registros históricos. Isso deve-se à circunstância de que os monarcas

antigos tinham muitas esposas e concubinas, cujos nomes apenas

em um caso ou outro são mencionados. Contudo, alguns estudiosos

pensam que o livro é uma peça pseudo-história, usada para

simbolizar o conflito entre os deuses babilônicos e elamitas. Nesse

caso, Ester é Istar, e Mordecai é Marduque. A similaridade de sons,

entre esses nomes, é impressionante, mas poucos estudiosos

pensam que essa teoria possa ser defendida com êxito. Outras

objeções giram em torno de coisas subjetivas, como a indagação se

Hamã teria a coragem de tentar um genocídio. Ele anunciaria a data

do massacre com tanta antecedência? Uma jovem judia teria o

poder de exercer qualquer influência sobre um poderoso monarca

persa? Alguém construiría uma forca com vinte e cinco metros de

altura? Isso equivaleria a um moderno prédio de oito andares.

Porém, visto que a vida real por muitas vezes é mais estranha que a

ficção, essas objeções não têm muito peso. Também não precisamos

supor que todos os detalhes da história sejam exatos, mesmo que o

livro de Ester seja essencialmente histórico.

Outras Dificuldades Históricas Dignas de Serem Mencionadas:

1.0 trecho de Ester 1:1 menciona cento e vinte e sete províncias

persas. Mas Heródoto (3:89) alude somente a vinte satrapias.

As inscrições de Dario variam entre 21 e 29 satrapias. A resposta

dada a essa objeção é que as satrapias maiores eram divididas em

unidades menores, e que o livro de Ester refere-se a essas divisões

todas. Todavia, não há como provar que o argumento está certo.



COMENTÁRIO
2. Heródoto (3.84) diz-nos que os reis da Pérsia eram obrigados a

escolher sua rainha dentre as sete principais famílias da nação. Essa

objeção é respondida dizendo-se que essa regra não era

necessariamente permanente e absoluta, e que em um sistema

onde havia pluralidade de esposas, tal regra facilmente podia

ser desobedecida. Provavelmente, seria aplicável somente às

esposas principais, que servissem de rainhas. Mas na verdade, Ester

aparece como uma rainha. A rainha de Xerxes, conforme se sabe, foi

Amestris, que era uma princesa persa. Portanto, deve-se supor que

uma outra rainha tenha entrado em cena. Esse problema, nem por

isso, fica resolvido, porque Vasti também não era Amestris. Ou seria?

3. Se a festa de Purim foi instituída por Mordecai, por que isso não

é mencionado senão quando ocorre como o dia de Mordecai, em II

Macabeus 15:36? A resposta a essa objeção é que a festa de Purim

só se tornou proeminente na época em que o livro de II Macabeus

foi escrito, pelo que não teria sido mencionada, juntamente com

outras festas nacionais dos judeus. O próprio livro de Esdras não

menciona todas as festividades judaicas, incluindo algumas

mais antigas que a festa de Purim. A lista de heróis, em Eclesiástico,

não menciona nem Ester e nem Mordecai. Pelo que, pergunta-se:

teriam sido eles figuras históricas? Essa objeção é respondida

supondo-se que aquela lista seja incompleta. Pois o autor da lista

também omitiu Esdras, — que, sem dúvida alguma, foi uma

personagem histórica.

Embora o nome de Deus não seja ali mencionado, o livro,

evidentemente, tem o intuito de dar uma vivida demonstração de

como a providência de Deus opera entre os homens, podendo

reverter qualquer situação difícil. Outrossim, a narrativa tem a

finalidade de explicar como veio a ser instituída a festa de Purim (ver

a respeito no Dicionário). Essa festa judaica é mencionada pela

primeira vez em II Macabeus 15:36. Ao preservar o seu povo, muitos

dos quais se mostravam lassos em sua conduta, Deus demonstra o

poder do seu pacto com eles. Purim é palavra que vem do assírio,

Puru, que indica um pedregulho apropriado para ser lançado como

se fosse um dado, em sortilégios. Ver Est. 3:7; 9:24,26. Esse pum,

pois, representa o destino.



COMENTÁRIO
Hamã lançou sortes para ver qual seria o melhor dia para tentar

destruir totalmente os judeus. Mas Deus reverteu esse destino. Se,

porventura, o livro só foi escrito na época dos Macabeus, então o seu

propósito foi o de encorajar a fidelidade a Deus, em consideração a

fidelidade histórica do Senhor.

IV. Autoria e Data

O livro é anônimo, mas a tradição judaica tem procurado fazer

algumas identificações. Alguns supõem que o próprio Mordecai

tenha sido o seu autor ou, pelo menos, tenha sido uma das

principais fontes informativas. Admite-se que a história contém um

autêntico colorido da vida e dos costumes persas, o que significa que

o autor tinha conhecimento desses costumes em primeira mão, ou

então, que teve acesso aos registros apropriados. Agostinho atribuía

o livro de Ester a Esdras; mas os eventos ali registrados ocorreram

depois de seu tempo. O pseudo-Filo e o rabino Azarias afirmaram

que o livro foi escrito por Joiaquim, filho do sumo sacertote Josué, no

décimo segundo ano do reinado de Artaxerxes, a pedido de

Mordecai. Mas, tudo isso não passa de conjectura.

Data. A mais antiga referência pós-bíblica à festa de Purim fica em II

Macabeus 15:36, com data de depois de 161 A.C. Refere-se ao dia de

Mordecai, o que quer dizer que o livro deve ter sido escrito antes

desse tempo. É comumente datado no século II A.C. Se foi uma

história genuína, e se foi escrito perto, quanto ao tempo,

dos acontecimentos ali descritos, então foi escrito em cerca de 500

A.C. Muitos estudiosos supõem que o livro reflita os conflitos dos

Macabeus e que foi escrito como uma espécie de novela romântica,

a fim de encorajar os leitores a fidelidade a Deus, mediante a

confiança em sua providência. Isso o colocaria dentro do século II

A.C. Se foi escrito durante o governo de Artaxerxes Longânimo, então

deve ter sido escrito por volta de 450 A.C.

Champlin



A palavra paz é apontada como um estado de calma ou
tranquilidade. A paz é um dos grandes propósitos de vida
de qualquer ser humano. Paz é a ausência de inquietação e
desesperança. O discípulo de Cristo desfruta da paz de
Deus, como resultado de sua confiança e seu
relacionamento com Jesus Cristo. Porém, Satanás usará
pessoas para tentar roubar a nossa paz. Veremos aqui
como ele usou Hamã para roubar a paz do povo judeu.

1 - SATANÁS 
SEMPRE QUER 
ROUBAR A 
NOSSA PAZ



COMENTÁRIO
HAMÃ - No hebraico, «célebre», «magnificente». Nas adições apócrifas
ao livro de Ester, o seu nome aparece com a forma de Amã, de acordo
com a Septuaginta (Est. 12:6; 16:10,17). Também era nome aplicado
antigamente ao planeta Mercúrio. Hamã era um dos oficiais favoritos do
rei da Pérsia, Xerxes, atuando como seu primeiro ministro. Na Bíblia, é
mencionado somente no livro de Ester (vide). Era filho de Hamedata, o
agagita.
Tornou-se Hamã um figadal adversário de Mordecai, primo da rainha
Ester. E isso porque, sendo judeu, Mordecai recusava-se a prostrar-se
diante do rei ou de qualquer de seus oficiais, o que parecia um profundo
desrespeito para Hamã. Por ser um agagita (Agague era uma espécie de
título dos reis amaleguitas), é bem possível que ele pertencesse a uma
linhagem real. E provável que seus antepassados tivessem chegado à
Pérsia como cativos. Mas. sendo homem inteligente e astuto, Hamã
subiu a um elevado posto no governo. Provavelmente, Mordecai era por
ele considerado como um competidor pelo poder, ou como um dos
favoritos do monarca persa, O ciúme e a inveja transmuturam-se na ira
assassina, e Mordecai foi assinalado por Hamã para ser morto. Hamã
estava resolvido a livrar-se de Mordecai, mas seu plano ambicioso
tinha por intuito produzir a matança de toda a comunidade judaica
do império persa (uma antiga manifestação de genocídio, do que Hitler é
um exemplo mais recente). Hamã preparou uma forca (vide), ou talvez
uma estaca de empalação (vide), onde Mordecai seria executado. Em
seguida, Hamã cuidaria em desfazer-se de todos os judeus.
Mordecai recebeu noticias dos planos homicidas de Hamã e utilizou-se

de Ester, sua prima, que se tornara a rainha de Xerxes, para que ela
intercedesse em favor dele mesmo e em favor dos judeus em geral. Ester
atuou por meio do esquema de dois banquetes. No primeiro banquete,
ela conseguiu fazer Xerxes conferir muitas honrarias a Mordecai, por
serviços prestados antes à coroa, e que ainda não haviam sido
recompensados. No segundo banquete, ela informou o rei acerca dos
planos de Hamã. Tomando conhecimento do plano traiçoeiro, Xerxes
reagiu com violência, e ordenou que Hamã fosse executado na mesma
forca que havia sido preparada para Mordecai. Algumas vezes, conforme
diz um ditado popular, «o feitiço vira contra o feiticeiro», punindo
aqueles que se voltam contra os inocentes. Como medida de segurança,
Xerxes mandou ou permitiu a execução dos dez filhos de Hamã. Essa era
uma maneira comum de proceder, por parte dos monarcas antigos.
A festa de Purim, celebrada pelos judeus, relembra esses
acontecimentos, trazendo à memória do povo de Israel um exemplo de
como a providência de Deus atua em favor deles. O relato sobre Hamã
aparece nos capítulos terceiro e nono do livro de Ester. Posteriormente, a
festa de Purim causou dificuldades entre os cristãos e os judeus, porque
estes últimos tinham o mau gosto de pendurar uma efígie representando
Hamã em uma estrutura parecida com uma cruz. Os cristãos
consideravam isso uma blasfêmia, pensando que os judeus tinham uma
segunda intenção ao usarem para isso uma cruz. 0 imperador Teodósio II
(Cod. Theod. 16:8,18) proibiu qualquer prática dessa natureza. Ver o
artigo geral sobre Festas (Festividades) Judaicas.

Champlin



1.1. FAMÍLIA: NOSSO REFÚGIO, NOSSA PAZ.

Mardoqueu e Ester eram felizes mesmo Ester não
sendo sua filha biológica. Mesmo Ester estando no
palácio entre centenas de moças virgens, esperando a
decisão do rei para saber quem seria a nova rainha,
Mardoqueu estava sempre próximo para saber notícias
dela [Et 2.11]. Importante citar que Mardoqueu
cumpriu com louvor sua missão de tutor, levando Ester
a experimentar o amor de Deus em sua vida.

MORDECAI

O significado desse nome é incerto, embora pareça vinculado 
ao nome do deus pagão Marduque (vide), que era uma das 
principais divindades da Babilónia. Há dois personagens da 
Bíblia com esse nome.

1. Primo da Rainha Ester, descrito no livro Ester.

Esse Mordecai era filho de Jair, descendente de Quis, o 
benjamita. Residia em Susã, a metrópole da Pérsia, depois que 
fora deportado para a Babilónia, por Nabucodonosor. 
Participou do drama em que Xerxes, o rei do império persa, 
desejou encontrar uma sucessora para a rainha Vasti. Mordecai
criava sua prima mais jovem como filha; e ela tornou-se 
fortíssima candidata a tornar-se a nova rainha de Xerxes, 
devido à sua grande beleza física. Após muitos percalços, foi 
Ester confirmada como a rainha de Xerxes.

Lição Comentários



1.2. É NO LAR QUE SE APRENDE A VIVER E 
CONSTRUIR A PAZ.

Notamos na história de Ester que a paz se vive quando
existe uma integração mútua de pais com filhos. Já se
buscou muito enfoque para ilustrar o cuidado de
Mardoqueu por sua prima Ester. Podemos ver que
tudo que Mardoqueu fazia estava respaldado pela
Palavra de Deus, pois era um homem conectado com
Deus. A par disso, podemos afirmar que a firmeza e
ousadia de Ester eram resultados da confiança em
Deus sem questionar, transmitida por seu primo
Mardoqueu.

Elementos da História. Assuero (Xerxes) escolheu Ester para ser
a sua próxima rainha, depois de Vasti. Assuero foi o rei da
Pérsia entre 486 e 465 A.C. Mordecai já ocupava então
importantes posições no governo. Dois dos eunucos do rei,
Bigtã e Teres (Est. 2:21), tinham traçado um conluio para matá-
lo. Mordecai descobriu seus planos e avisou Ester, e assim o
conluio fracassou (Est. 2:22).

Posteriormente, Hamã tomou-se inimigo mortal de Mordecai,
e pretendeu destruir aos judeus (Est. 3:3 ss). Ester, porém,
intercedeu em favor dos judeus, com grande risco para sua
própria vida (Est. 4:14). Hamã havia preparado uma forca (ou
um poste de empalação?) para Mordecai (Est. 5:15). O
instrumento divino de intervenção foi a leitura do livro das
crónicas dos reis da Pérsia, onde ficara registrado aquele
serviço à casa real, prestado por Mordecai. E Mordecai
foi publicamente honrado (Est. 6:11).

O rei acabou tomando conhecimento dos planos de Hamã
contra os judeus, e ordenou que o mesmo fosse enforcado na
mesma forca que havia preparado para Mordecai (Est. 7:10).
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1.3. NÃO EXISTE ALGO MAIS VALIOSO DO QUE A 
PAZ.

Vivemos dias que tanto se fala sobre estresse, fome,
pandemia, depressão e síndrome do pânico, há porém,
algo precioso que não devemos nos esquecer. Nas
belas palavras do profeta Isaías, podemos ver que
existe uma porta divina para aqueles cuja mente está
abrigada no Senhor: "Tú conservarás em paz aquele
cuja mente está firme em ti; porque ele confia em Ti".
[Is 26.3]. É importante observar que pior que medo,
pandemia, dor, depressão, é ter em seu interior um
coração perturbado, longe de Deus.

Mordecai terminou ocupando o posto vago por Hamã, e assim 
cresceu em muito a sua autoridade (Est. 8:2). E isso contribuiu 
para o bem dos judeus, os quais foram liberados de ameaças, 
mediante decretos enviados a todas as províncias da Pérsia 
(Est. 8:13). E os judeus puderam vingar-se de seus adversários. 

Então Mordecai institui a festa de Purim (vide), a fim de 
celebrar a vitória. O termo hebraico purim, forma plural de pur, 
«sorte», foi aplicado a essa festividade devido às sortes que 
haviam sido lançadas contra os judeus, mas acabaram sendo 
revertidas (ver Est. 9:26). O trecho de II Macabeus 15:36 
chama essa festa de «dia de Mordecai».

Visto que a história secular não traz qualquer menção a essa 
narrativa, e nem à rainha Ester, muitos eruditos têm pensado 
que o livro de Ester não passa de uma novela religiosa, e não 
de um documento histórico. Abordamos a questão da 
historicidade do livro de Ester no artigo sobre esse livro.

2. Um outro homem desse nome retornou do cativeiro 
babilónico em companhia de Zorobabel e Josué, tendo fixado 
residência em Jerusalém. Ver Esd. 2:2; Nee. 7:7 e I Esdras 5:8.
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Os livros de Esdras, Neemias, Isaías, Daniel e Ester
mencionam a Pérsia e trazem diferentes traços sobre o
modo de vida do povo judeu neste vasto império, após a
Babilônia ser conquistada pelas forças persas. Este conflito
se deu com a permissão de Deus, para que os judeus
pudessem voltar livre à terra de Israel. Contudo, nem todos
os judeus retornaram a sua terra. Alguns preferiram
permanecer nas diversas cidades do império persa. Estes
judeus que fizeram esta opção desenvolveram suas
atividades comerciais por todo o império e contavam com
a proteção do rei, mas nem todos se agradavam disso.

2 - SE 
INCOMODA, É 
PORQUE 
VOCÊ BRILHA



COMENTÁRIO
A Pérsia era um país que se localizava ao oeste da Mesopotâmia.

Antigamente, a Pérsia tinha alguns nomes diferentes, como: Fars

ou Pars, que chegou a nós como Pérsia. As pessoas continuaram

chamando de Pérsia até 1935, quando mudou o nome para Irã. A

língua oficial do Irã é o persa.

Antigamente a Pérsia era uma nação muito poderosa. Eles

conquistaram muitas terras e controlaram povos diferentes,

incluindo os Israelitas. No entanto, na maior parte das vezes, os

persas eram muito gentis com o povo que eles conquistavam. Por

exemplo, os persas deixaram que o povo israelita reconstruísse o

templo e o muro em volta de Jerusalém. Os Persas foram

conquistados por Alexandre o Grande.

Apesar de podermos aprender algumas coisas sobre o povo pérsa

quando lemos a bíblia, a maior parte das informações sobre eles

vem dos livros antigos que foram achados por arqueólogos.

As referências a Pérsia na bíblia estão mais para o final da história

do Velho Testamento e nas escritas dos profetas que tinham os

seus ministérios durante aquele período. A primeira referência a

Pérsia é quando o Rei Ciro é mencionado em Isaías 44:28-45:1.

Essa passagem confundiu estudiosos por ela ser uma profecia tão

precisa. Deus deu essa profecia a Isaías 150 anos antes de Ciro

derrotar a Babilônia e anunciar que os judeus exilados poderiam

voltar a Jerusalém.

Os livros de Daniel, Esdras, Neemias, Zacarias, Ageu e Éster nos

ajudam a fazer uma linha do tempo bem confiável do Império

Persa. O primeiro ano de reinado do Rei Ciro sobre a Babilônia foi

538A.C. (Esdras 1:1). Quando os judeus estavam reconstruindo o

templo, eles tiveram oposição de seus inimigos. Isso ocorreu

durante o reinado de Ciro e de Dario (Esdras 4).

Foi durante esse período que os profetas Ageu e Zacarías

encorajaram os judeus a completarem a reconstrução do templo. O

livro de Ageu nos conta que isso aconteceu no primeiro dia do

sexto mês do segundo ano do reinado de Dario (Ageu 1:1).

Estudiosos descobriram que essa data era 29 de agosto de 520AC.

Do mesmo modo, o livro de Zacarias está datado no oitavo mês do

ano, que era outubro ou novembro de 520AC (Zacarias 1:1). A

carta que os Israelitas mandaram para o Rei Dario, que falava

sobre a vontade que eles tinham de reconstruir o templo, causou

uma procura pelos arquivos reais que Ciro havia montado em

Ecbatana (Esdras 6:1-2).



COMENTÁRIO
Quando o decreto de Ciro foi encontrado, os judeus foram

autorizados a completar a obra no templo. A obra foi

terminada em 12 de Março de 515 A.C. (Esdras 6:15).

A obra de Neemias ocorreu durante o reinado de Artaxerxes I

Longimanus. Neemias pediu para voltar a Jerusalém para

reconstruir o muro no mês de Nisam, vigésimo ano de

Artaxerxes (Neemias 2:1). É mais provável que isso tenha

acontecido em abril ou maio de 445A.C. . O projeto de

construção de Neemias também teve uma grande oposição.

Os muros reconstruídos de Jeusalém ficaram prontos por volta

do ano de 408A.C. . Existem referências a essa data na carta

ao Rei Dario e também no papiro da Ilha Elefantina no Egito.

Dois nomes do livro de Neemias são mencionados nessas

cartas. Os nomes mencionados eram os dos filhos de

Sambalate, que eram os piores inimigos de Neemias (Neemias

2:19; 4:1-8), e o nome de Eliasibe, que era o sumo sacerdote

de Jerusalém quando Neemias chegou lá (Neemias 3:1).

Outra carta entre esses papiros descreve como o governo

persa deu permissão aos judeus para celebrar a páscoa de

acordo com as suas próprias tradições.

A história de Ester aconteceu no tempo do Rei Assuero, que

reinou entre os reis Dario e Artaxerxes (Esdras 4:6). O livro de

Ester nos dá um grande número de detalhes sobre a vida e os

costumes da realeza persa nos tempos antigos.

A Pérsia também aparece nas profecias de Ezequiel, aonde a

Pérsia é nomeada entre os exércitos de Tiro (Ezequiel 27:10).

A Pérsia também é listada como uma aliada de Gogue, um rei

que invadiu Israel (Ezequiel 38:5). A história (Daniel 10:1) e

as profecias (Daniel 8:20; 11:2) em Daniel também se

referem à Pérsia.

Ilumina



2.1. AS CRISES VÊM PARA ROUBAR NOSSO SONO

Os servos de Deus sempre incomodaram os filhos das
trevas. Os sonhos de José incomodavam seus irmãos, a
prosperidade de Jacó aborrecia seu sogro Labão, a
unção de Davi importunava sua esposa Mical, as
profecias de Jeremias eram vistas com desprezo pela
liderança e o povo de Israel. Não faltam, aliás,
exemplos para citarmos. No livro de Ester, vemos um
homem por nome Hamã que, por meio de uma lei, irá
determinar que todos os judeus deveriam ser mortos e
seus bens saqueados. Este decreto irá tirar o sono do
povo de Deus.

Mordecai recusou prostrar-se diante de Hamã, o qual Xerxes
elevara a uma posição de dignidade logo abaixo a do rei; e
consequentemente a ira de Hamã foi despertada contra a nação de
Mordecai. Por meio de sortes (Pur), foi determinado o dia fatídico
para a destruição dos judeus, e Hamã prometeu ao rei todas as
propriedades que seriam confiscadas. Hamã enviou cartas a todo o
império em nome do rei, anunciando o dia da destruição dos
judeus. 1-6. De acordo com 3:7, os acontecimentos deste capítulo
aconteceram em 474A.C., mais do que quatro anos depois de Ester
se tornar rainha (cons. 2:16). Agora, Hamã, o agagita, tornara-se o
favorito do rei e diante dele todos tinham de se ajoelhar (cons. Gn.
41:43). Os judeus se inclinavam diante dos seus reis (II Sm. 14:4;
18:26; I Reis 1:16). Mas quando os persas se inclinavam diante dos
seus reis, eles o fadam como se estivessem diante de um ser
divino. Por isso os espartanos se recusaram a inclinar-se diante de
Xerxes (Heródoto, 7.136). Ele lhes tenha declarado que era judeu
(v. 4). Considerando que a sua lealdade a Jeová era a base de sua
recusa em inclinar-se diante de Hamã, ele teve de divulgar a sua
nacionalidade finalmente. Naquela ocasião, a situação deve ter
parecido desastrosa para Mordecai; mas Deus, no final, produziu
bênçãos maiores através dela, pois Ele se deleita nas testemunhas
que não guardam silêncio (cons. 8:17). Moody
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2.2. A CRISE CHEGA PARA O POVO DE DEUS.

O amalequita Hamã ficou transtornado pelo simples
fato de Mardoqueu recusar-se a se prostrar diante
dele. Este posicionamento de Mardoqueu em não se
curvar diante deste homem trouxe uma crise sem
precedentes ao povo judeu. Movido pelo ódio, Hamã
trama agora, não apenas a morte de um único judeu,
mas sim de todos [Et 3.13]. Assim como qualquer crise,
esta crise chegou trazendo tristezas e lamento a todos
os judeus.[Et 4.3]

No começo de abril de 474 A.C., Hamã mandou que os astrólogos e
adivinhos lançassem sortes para determinar qual o dia do ano que seda
propício para destruir Israel (Pur é uma palavra persa antiga que significa
"sorte"). Os antigos confiavam muito na astrologia e nos adivinhos, mas
não percebiam que quando "a sorte se lança no regaço, ... do Senhor
procede toda decisão" (Pv. 16:33). O poder do Senhor foi particularmente
evidente neste caso, pois enquanto eles lançavam a sorte em relação a
cada dia do ano, ela caiu sobre o dia treze do décimo segundo mês, que
era o Átimo, dando "tempo a que a conspiração de Hamã fosse superada e
um contra-decreto fosse assinado!

8-11. Hamã revelou sua extrema sutileza quando apresentou sua proposta
ao rei. Percebendo que Xerxes era absolutamente egoísta, Hamã obteve
permissão para exterminar os judeus convencendo-o de que estavam
desafiando suas leis e que Suas propriedades confiscadas trariam grandes
riquezas para o tesouro do rei. A singularidade das leis e costumes de
Israel sempre foi causa de ofensa para os gentios pagãos (Nm. 23:9; Atos
16:20, 21). Mas é quase impossível que eles tenham se recusado a
obedecer às leis das nações nas quais viviam, com exceção do caso em
que se deveria reverenciar uma simples criatura (cons. Dn. 3:12; 6:10).
Contudo, Hamã estava certo em presumir que os judeus eram muito ricos.
Muitos puderam contribuir generosamente para seus irmãos que
retornaram à Palestina (Ed, 1:4). "Trinta e oito nomes hebreus ...
aparecem em 730 tabuinhas contendo contas correntes pertencentes a
Murashu e filhos, uma família de banqueiros em Nipur (Babilônia) em
464-404 A.C.“ Moody
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2.3. A CRISE CHEGOU, E AGORA?

Hamã estava agindo sob a inspiração de Satanás, o autêntico
inimigo do povo de Deus. As Santas Escrituras nos orientam a
não ficarmos impressionados com essas provações [1Pe
4.12]. Temos que ter em mente que quando os "Hamãs" se
levantam é porque eles têm ciência de que Deus tem algo
maravilhoso reservado para o futuro de Seu servo. O objetivo
de Satanás era destruir Mardoqueu para que ele não tivesse
sucesso em libertar seu povo do extermínio. Este judeu nos
ensina quatro verdades para seguirmos em nossa caminhada
cristã:

1. Na hora da crise confie em Deus;
2. Deus é o nosso socorro bem presente na hora das

adversidades;
3. Não deixe que o medo te domine;
4. Descanse em Deus.

Agindo assim, veremos que aquele que se levantar contra
você se levantará contra o próprio Deus.

Então o rei tirou o seu anel da mão, deu-o a Hamã (v. 10).
Antigamente o anel com o selo real era muito importante, pois
equivalia à assinatura da pessoa. Com este anel, Hamã podia enviar
cartas em nome do rei (3:12). Mais tarde esse anel foi entregue a
Mordecai (8:2,8). Essa prata seja tua, como também esse povo, para
fazeres dele o que melhor for de teu agrado. (v. 11). Possivelmente
para fugir à aparência de ganância, Xerxes ofereceu o dinheiro a
Hamã. A completa indiferença do rei para com o destino de milhões
de seus súditos encontrou paralelo, nos tempos modernos, em
Hitler, Stalin e Kruchev.

12-15. No décimo terceiro dia de Nisã (17 de abril de 474 A.C.), os
escribas foram convocados para prepararem cópias e traduções do
decreto para distribuição por todo o império. Enviaram-se as cartas
por intermédio dos correios (v. 13). Heródoto escreveu: "Nenhum
mortal viaja tão rapidamente como esses mensageiros persas. No
dia treze do duodécimo mês. Isto seria em 7 de março de 473 A.C.,
cerca de um ano mais tarde. E que lhes saqueassem os bens. Todos
os que ajudassem a exterminá-los ganhariam a sua parte, mas uma
porção seria entregue a Hamã. Mas a cidade de Susã estava
perplexo (v. 15). Sem dúvida os judeus tinham muitos amigos nesta
capital (cons. 8:15), que ficaram estupefatos diante de tão
assustador exemplo de despotismo irresponsável. Talvez o decreto
fosse publicado com tanta antecedência a fim de incentivar os
judeus a fugirem, deixando para trás suas propriedades (Keil).
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Quando parece que está tudo perdido, tenha certeza, resta
uma esperança! Deus abomina o arrogante e exalta o Seu
povo. Notamos no livro de Ester que o Senhor abate os
arrogantes e ampara com Sua graça aqueles que têm
espírito humilde [1Pe 5.5]. Ester e Mardoqueu nos fazem
ver que para transformarmos crises em vitórias devemos
enxergar a graça dEle nos sustentando de uma maneira
especial a cada dia.

3 - SEGREDOS 
PARA 
VENCER AS 
CRISES



3.1. VENCER O MEDO.

Todos teremos problemas e certamente enfrentaremos
crises. Ester não foi uma exceção. No momento de
crise, teve que vencer o medo e se apresentar diante
do rei, mesmo existindo uma lei que só poderia chegar
próximo ao rei, se ele assim determinasse [Et 4.11].
Ester nos ensina como devemos nos comportar no
momento da adversidade: foco, atitude e
determinação. Ela nos fazer ver que quando confiamos
no Senhor, o medo não nos domina e o poder de Deus
se manifesta sobre as nossas vidas.

MARDOQUEU PERSUADE ESTER A INTERVIR. Et 4.4-17

E fizeram-lho saber (4). Ao que parece, sabia-se qual o seu
parentesco com Mardoqueu e, portanto, a sua nacionalidade.
Ele os não aceitou (4), em sinal de que a sua aflição não podia
ter consolo. Isto produziu o efeito desejado de levar Ester a
pôr-se em comunicação com ele. Hatá (6), manifestamente um
judeu, visto o Segundo Targum indicar que o seu outro nome
era Daniel. O fato de Mardoqueu ter descoberto os planos de
Hamã pormenorizadamente (7), bem como a primeira conjura
para assassinar o rei, parece indicar que estava em situação de
saber muito do que se passava nos bastidores.

Uma sentença (11), isto é, uma lei invariável; instituída por
Deioces, primeiro rei dos medos, para consolidar a sua
autoridade, e adotada pelos reis persas (Heródoto 1.99). Ester
poderia ter legalmente solicitado uma audiência mas é
evidente que ela receava o malogro de tal diligência, visto
naquela altura, como ela própria diz, não estar em favor
especial; a recusa desse pedido tornaria extremamente
perigosa a sua repetição ou a própria intervenção pessoal da
rainha mais tarde. Um apelo pessoal era a única coisa de que
ela podia lançar mão.
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3.2. ENXERGAR O TRIUNFO.

Às vezes, as tempestades da vida podem ser tão
avassaladoras que achamos que não vamos suportar.
Mardoqueu, ao saber do decreto real, se vestiu de
pano de saco e se pôs a chorar amargamente por toda
a cidade. Entretanto, Deus sempre cuidou do Seu povo
[Is 43.1-2]. No momento certo Deus honrou
Mardoqueu. Ao descobrir a trama de Hamã, o rei
Assuero pôs fim à crise que o povo judeu atravessava e
honrou Mardoqueu com um traje real [Et 8.15]. É
assim que Deus faz no momento de crise: abate o
soberbo e exalta o humilde

Rasgou Mardoqueu os seus vestidos (1), o sinal usual de
aflição entre os judeus. Os seus contemporâneos Esdras,
Neemias e Daniel bradaram a Deus em épocas de crise (ver
#Ed 8.23; #Ne 1.4; #Dn 6.10). Ninguém vestido de saco
podia entrar pelas portas do rei (2). Na presença do rei não
se tolerava qualquer sinal de desgostos (ver #Ne 2.1-2).
Com jejum (3). Embora não se faça qualquer referência
direta à religião, o jejum não podia ser senão uma prática
religiosa.

F. Davidson

A grande tristeza de Mardoqueu provocou a curiosidade de
Ester, que então ficou sabendo a respeito do decreto e do
seu desejo que ela apelasse para o rei. Quando ela
protestou dizendo que isto poderia lhe ser fatal,
Mardoqueu insistiu dizendo que era sua responsabilidade
diante de Deus. Ela prometeu ir ter com o rei se
Mardoqueu se lhe juntasse em um jejum de três dias.

Moody
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3.3. NOSSO SOCORRO VEM DO ALTO.

O monarca, sabendo que fora manipulado para um
grande genocídio, enfurecido manda matar Hamã na
forca que ele havia feito para Mardoqueu [Et 7.9]. A
atitude de Ester salvou os judeus de um extermínio em
massa. Ela cumpriu o seu propósito debaixo de jejum e
oração em favor de seu povo. Que cumpramos os
propósitos divinos em nossas vidas cujos objetivos são
abençoar os que sofrem e correm risco da morte
eterna.

Ester pediu ao rei que salvasse o seu povo da destruição e
ousadamente acusou Hamã de ser o adversário. O rei foi para o
jardim tomado de fúria diante da descoberta, e retornou para
encontrar Hamã rogando a Ester que salvasse a sua vida.
Acusando-o de atacar a rainha, ordenou que Hamã fosse
enforcado na mesma forca que mandara construir para
Mordecai.

1-6. Fomos vendidos, eu e o meu povo. Encorajada pela súbita
mudança na sorte de Mordecai, Ester finalmente identificou-se
com o povo de Israel que fora vendido (3:9; 4:7) “para nos
destruírem, matarem, e aniquilarem” (as mesmas palavras de
3:13). Se ainda como servos e como servas nos tivessem
vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu
moleste o rei. Literalmente, embora o inimigo não se compare
ao prejuízo do rei. Mesmo que o hebraico não seja bastante
claro para nós hoje em dia, provavelmente significa que o
castigo de Hamã envolveria muito menos prejuízo financeiro
para o rei do que a destruição de trilhares de judeus. Pelo
contrário, Contudo, Ester ficaria em silêncio se os judeus
fossem vendidos como escravos, pois isso sem dúvida traria
muito lucro inicial para o rei (F.U. Shultz, "Ester", em Lange's
Commentary). Moody

Lição Comentários



CONCLUSÃO
A palavra crise se tornou comum em
nossos dias. As mídias e as redes
sociais não falam de outra coisa a
não ser pandemia, doença etc.
Diante da história de Ester e
Mardoqueu, estamos convencidos
de que o Senhor utiliza ocasiões
complexas para cumprir Seus
propósitos na vida dos Seus filhos.
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