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OBJETIVOS

ENTENDER QUE A ÚNICA 
ALEGRIA ESTÁ NO SENHOR.

RESSALTAR A IMPORTÂNCIA 
DO JEJUM. 

DESTACAR QUE O 
VERDADEIRO REFÚGIO ESTÁ 

EM DEUS.



TEXTO BÍBLICO

Ester 4

13 Mardoqueu enviou esta resposta a Ester: “Não pense que por estar no palácio 
você escapará quando todos os outros judeus forem mortos.

14 Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte 
para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente 
para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha?”.

15 Então Ester enviou esta resposta a Mardoqueu:

16 "Vá, reúna todos os judeus de Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam 
durante três dias e três noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois, irei à 
presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei".



13, 14. Não imagine que . . . só tu escaparás.
Mordecai fê-la lembrar da posição perigosa na qual ela
própria se encontrava, especialmente porque sua
recusa em ajudar o povo de Deus nesta hora de crise
traria o juízo divino sobre ela e sua família, enquanto
que o alívio e o livramento de outra parte se levantará
para os judeus (v. 14). Mordecai conhecia a promessa
de Deus e a história de Israel bem demais para
duvidar disso por um momento que fosse. Falando-se
claramente, Deus podia muito bem tê-la feito rainha
da Pérsia por causa da crise que Ele sabia que seria
desencadeada através da ira de Hamã! Esta passagem
é uma chave para o significado básico de todo o livro,
isto é, demonstrar a providência infalível de Deus em

benefício do Seu povo, Israel. Mordecai insinuou isto
com bastante clareza e seu pedido era irresistível.

15-17. Jejuar por mim . . . por três dias (v. 16). Aqui
não se menciona oração, mas está implícita (cons. Joel
1:14). Eu e as minhas servas também jejuaremos.
Possivelmente eram moças judias ou prosélitas às
quais Ester teria ensinado a orar. Se perecer,
perecerei. Este não é um fatalismo cego, ou uma
resignação desesperada (cons. Gn. 43:14), mas antes
uma confiança na vontade e sabedoria divinas (cons.
Jó 13:15; Dn. 3:17,18 ).

Moody



INTRODUÇÃO

Presença = oração e jejum

Estudaremos que Deus honra o desejo profundo de cada cristão

em estar em Sua presença, e que a oração e o jejum são

recursos que o povo de Deus não deve desprezar,

principalmente em dias difíceis e trabalhosos.



1 - O LADRÃO 
DA ALEGRIA

Na história de Ester vemos a tristeza do povo
em virtude de Hamã ter roubado a alegria
do povo judeu. Semelhantemente, hoje
também nos deparamos com vários "Hamãs"
que tentam roubar a nossa alegria. Ester,
diante do "ladrão da alegria" demonstrou
um equilíbrio emocional, que serve de
exemplo para todos os cristãos hoje.
Permaneçamos na presença do Senhor para
não perdermos a alegria produzida pelo
Espírito Santo [Rm 14.17; Gl 5.22]

Tenha equilíbrio emocional



As adversidades fazem parta 
da vida e muitas vezes eles 
nos conduzem a Deus.

A adversidade dos judeus os 
levou a 3 dias de Jejum, a 
estar mais perto de Deus e a 
vitória final conta Hamãn

1.1. Lidando com as
adversidades.

Quer desejemos ou não,
as adversidades fazem
parte de nossa
existência. Sobrepujar as
adversidades a um dos
maiores obstáculos que o
ser humano enfrenta.
Com Ester não foi
diferente. Ela teve que
lutar contra o extermínio
iminente do povo judeu;
demonstrando através de
sua história que os
problemas, sejam eles

grandes ou pequenos,
devem sempre nos
conduzir a buscar o
auxílio de Deus. Ela
propôs que todos os
judeus que estivessem em
Susã fizessem um jejum,
com duração de três dias,
para ela entrar na
presença do rei, a assim
poder interceder por eles
[Et 4.16]. Foi assim que
Ester venceu as suas
adversidades, confiando
em Deus.



Não é a falta de problemas 
que torna o cristão feliz, é 
a presença de Cristo.

Rm 8:31
Que diremos, pois, a estas 
coisas? Se Deus é por nós, 
quem será contra nós?

1.2. A alegria da
salvação.

A verdadeira felicidade
nunca depende de não se
ter problemas, mas, sim,
da forma como passar
por eles. Ester lidava com
seus problemas sem se
desesperar, nunca perdeu
a fé. Na ocasião
oportuna, ela demonstrou
bravura, confiando que
Deus faria o restante.
Assim como Ester, temos
que ter a certeza de que
o Senhor nos ouve. Por
incrível que possa

parecer, grande parte
dos cristãos tem
dificuldades em resolver
os seus problemas,
deixando-se submergir
pela aflição, agonia,
ansiedade e fraqueza.
Ester nos ensina que,
quando estivermos
atravessando por
problemas, devemos
acreditar somente em
Deus. Somente Ele
poderá ajudar-nos a
encarar a situação com
mais entusiasmo. Ore a
Deus a confie nEle [Rm
8.31].



Deus é a fonte de toda 
satisfação. Se não 
estivermos felizes nele 
nada mais nos fara felizes. 

Porque você serve a Cristo? 
Tradição, milagres, ou pelo 
que ele pode oferecer?

JÓ 38:7
Quando as estrelas da alva 
juntas alegremente 
cantavam, e todos os filhos 
de Deus jubilavam?

Sl 100:1 
Salmo de louvor. CELEBRAI 
com júbilo ao SENHOR, 
todas as terras.

1.3. A verdadeira
alegria está em servir
ao Senhor.

Deus é fonte de alegria.
Antes de a Terra existir, a
alegria já se fazia
patente. Era com júbilo
que os anjos cantavam a
demonstravam seu amor
a Deus [Jó 38.7]. Assim
sendo, todo o povo que é
abençoado por Deus é
um povo feliz.

Entretanto, existem
algumas pessoas que

servem a Cristo pela
tradição familiar. E outros
o servem não pelo que
Ele é, mas pelos milagres
que Ele é capaz de
realizar. Davi foi um
adorador de verdade.
Quando apreciamos a
leitura dos Salmos,
aprendemos que ele dá
destaque não só ao que
Deus faz, mas
principalmente ao que
Ele é. Um dos salmos
recomenda a servir ao
Senhor com alegria [Sl
100.1].



Ester demonstrou um equilíbrio emocional, 
que deve ser copiado por todos os cristãos 

hoje.



2 - 0 
VERDADEIRO 

REFUGIO ESTÁ 
EM DEUS

Segundo a tradição persa, nenhum homem ou
mulher poderia entrar na presença do rei
sem ser chamado [Et 4.11]. No passado, os
crentes enfrentavam seus problemas na
oração e no jejum. O jejum é uma das
ferramentas que nos auxilia, junto com a
oração, em momentos de tensão ou pressão.
Hoje é comum o cristão buscar ajuda com
várias pessoas; e a oração vem somente
quando o problema já está irreversível. Ester
jejuou, orou e arriscou a sua vida;
comparecendo diante do rei e pedindo a ele
por seu povo [Et 7.3].

A oração e o jejum devem ser nossa melhor opção



2.1. A única saída
era o Senhor.

O jejum contribui para
quebrantamento a
subjugar a natureza
humana, sendo assim, um
verdadeiro exercício na
prática da piedade. A
amizade com o Senhor
traz paz e segurança ao
coração. Ester, após ter
conclamado um jejum de
três dias, se atreveu a
entrar na presença do rei
sem ser convidada;
podendo isto lhe custar a

vida, pois todos
conheciam a sentença,
que era a morte, salvo se
o rei estendesse o seu
cetro de ouro [Et 4.11].
Porém, Ester colocou sua
esperança em Deus [Et
5.1].

Nossa confiança e nossa 
segurança está no 
Senhor. 

Depois de Jejuar e orar 
Ester entra na presença 
do Rei e mesmo com 
risco de morte.



Ester se coloca no lugar de 
Mardoqueu e sente sua dor.

Você já sentiu a dor de 
alguém? O que fez para 
amenizar essa dor?

2.2. O altruísmo de
Ester

O grito de desespero
começou na cidade de
Susã a se espalhou pelas
províncias, conforme a
chegada da noticia do
decreto real [Et 4.3]. As
moças e os eunucos
trouxeram a notícia para
Ester de que seu primo
estava sofrendo por
algum motivo. Sem saber
do que se tratava, ela
sentiu a dor dele [Et4.4].
Imediatamente, solicitou

que seu eunuco fosse ao
encontro de Mardoqueu,
para saber a causa de
tamanha tristeza.
Mardoqueu então lhe fez
saber toda a maldade
tramada por Hamã [Et
4.6]. A espera por uma
resposta do Senhor doeu,
não há duvidas. Mas é na
esperança que
saboreamos nosso
relacionamento com Deus,
e nenhuma dor pode ser
comparada ao bálsamo
do Seu amor.



2.3. O bálsamo do
amor de Deus.

As Escrituras nos relatam
que o povo de Deus vivia
uma dura escravidão. E
as coisas estavam por
piorar: havia uma lei cuja
ordem era matar todos
os judeus. Dessa agonia
emerge um grito de dor
que sobe ao céu. Era
Ester nos seus aposentos
após jejuar por três dias
e três noites, era a hora
de gritar por socorro.
Deus ouve o grito de

Ester. E decide acalenta-
la com o Seu bálsamo.
Ainda hoje o poder de
cura das boas novas do
Reino de Deus continua a
aliviar a dor dos cristãos
que tem o coração
quebrantado.

O evangelho ainda traz 
alívio para a dor dos 
corações quebrantados



Ester jejuou, orou a arriscou a sua vida; 
comparecendo diante do rei a pedindo a 

ele por seu povo, porque sabia que o 
verdadeiro refúgio está em Deus.



3 - A 
IMPORTÂNCIA DO 

JEJUM

Ester foi uma mulher que verdadeiramente
consagrou-se ao Senhor, e era, sem dúvida, 
repleta do Espírito Santo. Ela tinha algo 
dentro dela que sobrepujava todos os seus
sentimentos a todas as suas fraquezas. Algo 
tão profundo que sustentava sua confiança
em Deus. Ester buscava a face do Senhor 
através de jejuns e de orações, e teve uma
intimidade profunda com Ele.

Intimidade com Deus é algo que se conquista com tempo.



O Dia da Expiação era o 
dia que o sumo sacerdote 
entrava no lugar 
santíssimo.  O décimo 
dia do sétimo mês 
(setembro/outubro)

3.1. O jejum no
Antigo Testamento.

A lei exigia a oração e o
jejum em apenas uma
ocasião, o dia da
Expiação [Lv 23.26-32].
Este dia era consagrado
somente ao jejum, as
orações a as confissões.
Segundo a tradição
judaica, um dia especial,
concedido por Deus ao
Seu povo para receber
perdão dos seus
pecados. Neste dia, o
sumo sacerdote fazia

expiação por todo o
povo. A finalidade do
dia da Expiação era
apresentar sacrifício a
Deus para conseguir o
perdão pelos pecados
do povo hebreu, a fazer
o povo procurar o favor
diante dEle. Era o dia
mais importante do ano
para os israelitas.
Embora diariamente
sacrifícios fossem
oferecidos, neste dia
especial todas as pessoas
buscavam a Deus para
serem perdoadas.



O próprio Cristo Jejuou e 
você tem Jejuado?

3.2. O jejum no Novo
Testamento.

De igual modo, a prática
do jejum também
aparece no Novo
Testamento. A Bíblia
menciona que Ana não se
afastava do templo,
servindo a Deus noite a
dia em jejuns e orações
[Lc 2.37]. João Batista
também ensinou seus
discípulos a jejuar [Mc
2.18]. Jesus jejuou antes
de ser tentado por
Satanás [Mt 4.2]. A

igreja de Antioquia
jejuou antes de enviar
Paulo a Barnabé em
viagem missionária [At
13.3]. Paulo e Barnabé
clamaram e jejuaram
antes da instituição dos
anciãos nas igrejas [At
14.23]



Existe muitos ensinos 
errados sobre o jejum, 
até algumas superstições 
mancharam a doutrina 
do jejum.

3.3. O que o Jesus
ensinou sobre o jejum.

Muitos cristãos ignoram o
que a Bíblia diz sobre o
jejum. Ou receberam um
ensino distorcido ou não
receberam ensinamento
algum sobre este assunto.
O jejum é algo tão íntimo
que, se uma pessoa
descrevesse a você como
ela faz o jejum, já não
seria um jejum autêntico
[Mt 6.16-18]. Jesus nunca
desestimulou a prática do
jejum. Ele mesmo

exercitou-o e disse que,
quando Ele fosse tirado
da terra, seus discípulos
jejuariam [Mt 9.15].



Jesus nunca desestimulou a pratica do 
jejum. Ele mesmo exercitou-o a disse que, 

quando Ele fosse tirado da terra, seus 
discípulos jejuariam!



CONCLUSÃO
Todos nos fomos chamados para servir a Deus. Que todo

empecilho a presença do Pai e toda cilada de Satanás sejam

repreendidas em nome de Jesus. Que o céu venha a se abrir

para sua vitória e de sua família em nome de Jesus Cristo, o

Nazareno. Que possamos servi-lo com alegria.



4.11-5.2 Ester arriscou sua vida ao ir ante o rei. Seu
ato valoroso é um modelo que devemos seguir ao
enfrentar uma dificuldade ou uma tarefa perigosa.
Como ela, devemos: (1) Calcular o custo : Ester se
deu conta de que sua vida pendia de um fio. (2)
Estabelecer prioridades. Acreditou que a segurança da
raça judia era mais importante que sua vida. (3)
Preparar. Procurou apoio e jejuou. (4) Determinar
nosso curso de ação e partir para frente com valor.
Não o pensou muito, por isso não permitiu que o
interlúdio diminuíra seu compromisso com o que devia
fazer.

Tem que enfrentar-se a um público hostil, confrontar a
um amigo sobre um tema delicado, ou falar com sua
família a respeito das mudanças que se devem fazer?
Em vez de temer às situações difíceis ou as adiar, atue
com confiança seguindo o exemplo inspirador do Ester.

4.13 Apesar de que Ester era a rainha e
compartilhava algo da riqueza e do poder do rei, sua
posição não significava que não necessitasse o amparo
e a sabedoria de Deus. Nenhum humano em nenhum
sistema político está seguro com sua própria força. É
parvo pensar que a riqueza ou a posição nos podem
fazer imunes ao perigo. A liberação só provém de
Deus.

4.13, 14 Depois que se emitiu o decreto para matar
aos judeus, Mardoqueo e Ester puderam haver-se
desesperado, desejando só salvar-se eles mesmos, ou
só esperar a intervenção de Deus. Em vez disso, viram
que Deus os tinha colocado em seus postos com um
propósito, assim aproveitaram o momento e atuaram.
Quando estiver a nosso alcance salvar a outros,
devemos fazê-lo.



Em uma situação onde a vida esteja em perigo, não se
retire, nem se comporte egoístamente, nem caia no
desespero, nem espere a que Deus o arrume tudo. Em
troca, peça a Deus direção e atue! Pode ser que Deus
o tenha colocado aonde se encontra para um
momento como esse.

4.14 Deus não se menciona especificamente no livro
do Ester, mas é óbvio que Mardoqueo esperava que
Deus liberasse a seu povo. Embora o livro do Ester
não menciona diretamente a Deus, suas páginas estão
cheias de sua presença. Ester e Mardoqueo
acreditavam no amparo de Deus e, devido a que
atuaram no momento adequado, Deus os usou para

salvar a seu povo.

4.16 Ao chamar o jejum, Ester estava pedindo que os
judeus orassem para pedir a ajuda a Deus em sua
perigosa missão. No Antigo Testamento a oração
sempre acompanhava ao jejum (veja-se Exo 34:28;
Deu 9:9; Ezr 8:21-23) O apoio mútuo nos tempos
difíceis é uma função importante da comunidade de
crentes. Quando você esteja experimentando lutas,
procure a seus amigos crentes para que o apóiem ao
manifestar suas provas a eles e obter fortaleza do laço
que os une. E quando outros necessitem seu apoio,
brinde-o com gosto.



4.16 Salve sua pele e procure ser o número um são 
máximas que refletem o panorama egoísta do mundo 
sobre a vida. A atitude do Ester contrasta 
grandemente com isto. Sabia o que tinha que fazer e 
que podia lhe custar a vida. E mesmo assim 
respondeu: "se tiver que morrer, que mora". Devemos 
ter o mesmo compromisso para fazer o que é correto 
apesar das possíveis conseqüências. tratou você de 
salvar sua pele ao permanecer calado em vez de 
levantar-se em favor do que é correto? Comprometa-
se a fazer o que Deus quer e confie ao resultado.

4.17-5.1 Deus tinha o controle, mesmo assim 
Mardoqueo e Ester tiveram que decidir-se a atuar. Não 
podemos compreender como ambas as coisas possam 
ser reais ao mesmo tempo, e mesmo assim o são. 
Deus decide obrar por meio daqueles que estão 
desejosos de atuar para O. Devemos orar como se 
tudo dependesse de Deus e atuar como se tudo 
dependesse de nós. Devemos evitar os dois extremos: 
não fazer nada e sentir que devemos fazê-lo tudo.

Comentário Diário Vivir Espanhol
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