DEUS TRABALHA EM
FAVOR DOS QUE NELE
CONFIAM
O Senhor vela pelos que o
temem e guardam os Seus
caminhos.
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OBJETIVOS

PERCEBER QUE DEUS
SEMPRE SOCORRE OS
SEUS FILHOS.

COMPREENDER QUE O
AGIR DE DEUS É SEMPRE
PERFEITO.

ENTENDER QUE O
SOCORRO DO SENHOR
CHEGA NA HORA CERTA.

TEXTO BÍBLICO
ESTER 6
1 – Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei; então mandou trazer o
livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei.
2 – E, entrando Hamã, o rei lhe disse: Que se fará ao homem de cuja
honra o rei se agrada? Então Hamã disse no seu coração: De quem se
agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim?
3 – Pelo que disse Hamã ao rei: O homem de cuja honra o rei se
agrada.
4 – Traga o vestido real de que o rei se costuma vestir, monte também
o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se lhe a coroa
real na sua cabeça.

INTRODUÇÃO

O temor ao Senhor é a fonte para uma vida
vitoriosa nesta terra. Quando obedecemos a
Ele, o Senhor nos dá ânimo para encararmos
a vida e nos livra de muitos males.

ESTER = do persa sitarch, estrela.
Nome de uma linda donzela hebréia, filha
de Abiail, da tribo de Benjamim, Et 2:15;
comparar o v. 5 com o 7. O nome hebraico
era Hadassah
, que quer dizer mirto. Muito jovem ainda
ficou órfão de pai e mãe; cresceu na cidade
de Susa, capital da Pérsia, foi educada ali
por Mordecai, seu primo, que a adotou como
filha. Assuero, rei da Pérsia, por unânime

consenso identificado com Xerxes, no calor
do vinho, mandou vir à sua presença a
rainha Vasti, com o seu diadema na cabeça,
para que todos admirassem a sua beleza.
Ela recusou obedecer à intimação do rei.
Este, indignado contra a rainha, seguiu o
conselho de seus cortesãos, que decretaram
a sua reclusão e a perda da realeza,
escolhendo-se entre as mais formosas
donzelas, uma que a substituísse.

No sétimo ano do reinado de Assuero, foi a
donzela Ester escolhida e instalada no
palácio como rainha. Nesta ocasião ninguém
sabia da sua origem judaica. A situação em
que ela se achava era muito melindrosa. O
ministro favorito de Assuero era Hamã. Cinco
anos depois de haver Ester subido ao trono,
Et 2:16; 3:7, Hamã, irritado pela conduta de
Mordecai em não prestar-lhe obediência,
planejou uma vingança cruel, consistindo na

morte não somente de Mordecai, mas na
matança de toda a população judaica
espalhada por todo o império persa.
Conseguiu ele a licença do rei, mediante
uma peita de dez mil talentos, alegando ao
mesmo tempo que o povo judeu praticava
novas leis e que desprezava as ordenações
do rei.

Procurou insuflar o ânimo da plebe para
executar a matança, Et 2:5, até cap. 3:15.
Mordecai animou Ester a interferir junto ao
rei em favor de sua raça. O medo
apoderou-se dela. A insistência de Mordecai
levou-a a por em prática recursos de alto
valor. Recorreu ao jejum e à oração e
arriscou a sua vida, comparecendo à
presença do rei sem prévia licença. Com
grande prudência e fino tato, fez ver ao rei

que a conspiração contra os judeus atingia
também o palácio do rei, e que ela mesma
seria uma das vítimas; que se o edito da
matança não pudesse ser revogado em
tempo de evitá-la, se permitisse aos judeus a
defesa de suas vidas e a ofensiva contra
seus inimigos, o que tudo foi conseguido. Não
se sabe quando e de que modo morreu a
rainha Ester.

Se o Assuero é o mesmo Xerxes, como todos
acreditam, Ester era uma das suas mulheres
(cp. as mulheres do pai de Xerxes, Heródoto.
3:88; 7:2; e também 2 Sm 3:2, 5; 11:26,
27; 1 Rs 1:11; 7:8; 11:3; Dn 5:2, 10, entre
os quais uma se chamava Amestris, filha ou
neta de Otanes, mulher de Xerxes no ano
470 A. C., décimo sétimo ou décimo oitavo
ano de seu reinado (Heród. 9:109; comp.
7:61; Ctésias, Exc. Pers. 20). A rainha Vasti

era esposa de Xerxes no terceiro ano de seu
reinado, Et 1:3, 9, ano em que ele convocou
uma grande assembléia para consultá-la
sobre a conveniência de guerra contra os
gregos (Heród. 7:7, 8). Ester já era rainha no
décimo mês do sétimo ano, Et 2:16, 17,
ainda era rainha no décimo segundo ano,
3:7; 5:3.

1 - A VIDA
MUDA QUANDO
DEUS FAZ PARTE
DELA

Nossa vida é feita de momentos altos e
baixos. Um dia Mardoqueu estava
condenado à morte, no outro dia
estava sendo honrado pelo rei. É assim
que a vida do crente é. Quando
pensamos que não tem mais jeito, o
Senhor entra com providencia e muda a
nossa história por completo. Que
possamos aprender que Deus modifica
acontecimentos que, para o homem,
eram irreversíveis.

1.1. A aflição é o solo
fértil para o milagre.

Hamã
várias
vezes
presenciou
que
Mardoqueu não se
ajoelhou perante sua
presença.
Aborrecido
com
esta
situação,
Hamã tomou conselho
de seus amigos e de
sua esposa Zeres. Eles
lhe aconselharam que
construísse uma forca
de cinquenta côvados
para
assassinar
Mardoqueu [Et 5:1014].
E

assim Hamã adormeceu
naquela noite, risonho,
pois iria dar fim àquele
homem que não se
curvava diante dele. O
que Hamã não sabia
era que Deus, a quem
Mardoqueu
servia
constantemente,
intervém na história
dos Seus servos, para
levar adiante os Seus
planos.

O milagre é uma
intervenção sobrenatural
no natural
Uma demonstração do
céu na terra.

1.2. Deus está ao seu
lado confie nisso.

Como vimos no livro
de Ester, é certo que
Deus honra os Seus
servos fiéis e que nada
pode impedi-Lo de
realizar Suas intenções.
Sendo
assim,
necessitamos parar de
olhar
para
as
adversidades e nos
concentrarmos no agir
de Deus a nosso favor.
Não tema se alguns
obstáculos
parecem
impossíveis
de

contornar. Mardoqueu
tinha
uma
única
certeza: a graça do
Senhor o alcançaria
onde
quer
que
estivesse [Et 4.14]. Que
possamos ter esta
certeza de que Deus
está em todos os
lugares. Deus está em
nós, Deus está em mim
e em você; velando por
cada um de nós.

FAÇA SUAS ANOTAÇÕES
AQUI

1.3. O Senhor nunca se
esquece de nós.
“Então disse o rei: Que
honra e galardão se deu
por isto a Mardoqueu? E os
mancebos do rei, seus
servos, disseram: Coisa
nenhuma se lhe fez.” [Et
6:3]. O livro das crônicas de
Assuero poderia ser aberto
em qualquer lauda, pois o
rei não estava preocupado
com nenhum assunto em
particular. Solicitou apenas
que lessem o livro.
Embora o nome de Deus
não apareça no livro de
Ester, presenciamos aqui

mais uma vez a Sua
presença. O livro foi
acessível justamente onde
estava descrito a bondade
que Mardoqueu fez ao seu
rei.

2 - O AGIR DE
DEUS É PERFEITO

Muitas vezes sobrevêm fatos na nossa vida
que, no momento, não entendemos o porquê
ou para quê. Devemos entender apenas que
Deus tem Sua maneira perfeita de trabalhar.
Quando Ele permite que sobrevenha alguma
luta em nossa vida, é sempre com a intenção
de nos abençoar. Assim como Mardoqueu,
devemos manter a nossa fé em Deus e em
sua promessa de que tudo coopera para o
bem daqueles que o amam e que são
chamados segundo seu propósito [Rm 8:28].

2.1. Nunca deixe de
honrar ao Senhor.

As lutas nos deixam
mais fortes a cada dia,
as
provações
nos
ensinam
a
confiar
somente em Deus. As
lutas, as vitórias, os
momentos
difíceis,
tudo está no controle
do
Eterno,
nada,
absolutamente, nada,
foge do seu domínio
[1Cr
29:11-12].
Devemos honrar o
Senhor em meio às
lutas, afinal a maneira

que agimos diante
delas
apontam
a
condição do nosso
relacionamento com o
Senhor. Elas passam a
ser um referencial do
que Deus de fato
significa para nós. Que
possamos ser como
Mardoqueu, em meio
às
adversidades,
confiar somente no
Senhor.

2.2. Quem honra a
Deus é por Ele
honrado.

O Senhor não honrou
apenas a Mardoqueu,
honrou também a sua
prima
Ester.
Eles
atuaram conforme o
querer do Senhor, este
foi o diferencial. E foi
nessa diferença que
Deus trabalhou. O
salmista
expressou:
“Em Deus louvarei a
sua palavra; em Deus
pus a minha confiança
e não temerei; que me
pode fazer a carne?”

[Sl 56:4].
Ainda
hoje
Deus
continua abençoando
os que procuram serviLo de todo o coração.
A Bíblia diz: “Aquele,
porém, que atenta
bem para a lei perfeita
da liberdade e nisso
persevera, não sendo
ouvinte
esquecido,
mas fazedor da obra,
este tal será bemaventurado no seu
feito.” [Tg 1:25].

2.3. Nossa confiança
em Deus faz toda a
diferença.

A
postura
de
Mardoqueu diante do
ódio de Hamã foi
simplesmente
demonstrar
sua
confiança em Deus [Et
4:14]. Esta confiança
fez toda a diferença. O
texto bíblico indica que
Deus estava atento ao
Seu povo, ainda que
espalhado
pelas
províncias governadas
por Assuero. O que

parecia
impossível
aconteceu, vidas salvas
da morte iminente.

3 - DEUS
NUNCA SE
ESQUECE DE
HONRAR OS
SEUS

Penetrando um pouco mais na biografia de
Mardoqueu, temos conhecimento de que em uma
oportunidade ele notou dois porteiros do rei
maquinando a morte do rei Assuero. Prontamente,
ele comunicou a Ester, e ela fez o rei saber a
conspiração em nome de Mardoqueu [Et 2.21-22].
Assuero então manda enforcar os traidores. Por isso,
como forma de reconhecimento, o nome de
Mardoqueu é escrito no livro das crônicas perante o
rei [Et 2:23].
Agora Assuero tinha uma dívida de gratidão para
com Mardoqueu. Nós, de igual modo, temos que
expressar nossa gratidão, ...pois não somos uma
“ilha”, mas participamos de vários grupos sociais, nos
quais há pessoas que nos auxiliam em diversos
momentos.

3.1. Não importa
período que passar.

o

Deus se lembrará de
você. Já apontamos
nas lições anteriores
algumas
situações
notáveis
sobre
a
atuação do Senhor na
vida de Mardoqueu. E
de como todos os
acontecimentos de sua
vida foram dirigidos
por Ele para que a
preservação do povo
judeu fosse realizada.
Mais uma vez veremos
a mão do Senhor

atuando sobre a vida
do seu servo. Quando
parecia que o Senhor
havia se esquecido de
Mardoqueu, o Senhor
fez ao rei mostrar o
seu agradecimento e
julgou
que
seu
principal opositor seria
a pessoa indicada para
honrá-lo [Et 6:10].

3.2. O oponente não
impede a honra a
Mardoqueu.

A Bíblia narra que
Hamã tomou o vestido
real, colocou-o sobre
Mardoqueu, assentouo no cavalo do rei, e
saiu
pela
cidade,
dizendo estas palavras:
“Assim se fará ao
homem de cuja honra
o rei se agrada” [Et
6:11]. É óbvio que os
papéis de Mardoqueu
e Hamã se inverteram:
“Depois
disto,

Mardoqueu
voltou
para a porta do rei;
porém Hamã se retirou
correndo à sua casa,
anojado, e coberta a
cabeça.” [Et 6:12].

3.3. Deus é poderoso
para desfazer as cil
adas.

A Bíblia diz: “Não
multipliqueis palavras
de altíssimas altivezas,
nem
saiam
coisas
árduas da vossa boca;
porque o Senhor é o
Deus da sabedoria, e
por ele são as obras
pesadas na balança.”
[1Sm 2:3]. O rei
Assuero promoveu o
soberbo
Hamã
à
posição mais elevada
no seu governo [Et

3:1].
O
livro
de
Provérbios relata que:
“Vindo a soberba, virá
também a afronta” [Pv
11:2]. Hamã foi tão
arrogante que mandou
construir uma forca de
cinquenta côvados de
altura, tramando matar
Mardoqueu,
mas
sendo
ele
mesmo
condenado à morte;
foi enforcado na forca
que havia mandado
construir
para
Mardoqueu.

CONCLUSÃO

Aprendemos nesta lição que nenhuma arma preparada
contra os filhos de Deus prevalecerá. A história de
Mardoqueu conta que ele fez de sua vida uma entrega
pessoal ao Senhor, e por isso foi honrado. Que possamos
ser semelhantes a Mardoqueu e fazer o que o Senhor
quer façamos.
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