A Bíblia Inteira num Ano
Lição 14 – O Livro de Esther
1. O Livro
Vimos o facto que Esdras e Neemias contam do “remanescente” que regressou a Jerusalem e Judá. Agora, na
história de Esther, vemos aqueles que decidiram ficar no seu país de cativeiro. A história ocorre em “Susan” o
palácio, que fica em Susa, a capital de Persia (Esther 1:2 e Neemias 1:1. O número daqueles que ficaram foi
muito maior que o número daqueles que regressaram.
2. A Mensagem Central
O livro de Esther ensina da providência de Deus. Providência quer dizer, “pro” – antes e “vide” – eu vejo. Deus
viu antes o que o seu povo iria fazer e mesmo estando fora da vontade de Deus não voltando à terra prometida,
não estavam fora do Seu cuidado. Providência, então, é Deus provisionar e liderar pessoas que às vezes não
querem ser lideradas.
3. O Autor
O autor de Esther é desconhecido. O nome de Deus não é mencionado nenhuma vez no livro de Esther. Será
que Deuteronómio 31:18 dá a razão para isto? Mesmo sem o nome estar presente, a sua mão está. Esther não
é citado no Novo Testamento.
4. A Estrutura do Livro
O LIVRO DE CUIDADO PROVIDENCIAL
(1) A CRISE ANTI-SEMITA – capítulos 1 a 5
- a esposa – Vasti – capítulo 1
- rainha Esther – capítulo 2
- Haman pretende matar os judeus – capítulo 3
- “para tal tempo como este” – capítulo 4
- a nobreza de Esther – capítulo 5
(2) A ANULAÇÃO PROVIDENCIAL DA CRISE – capítulos 6 a 10
- um judeu exaltado – capítulo 6
- a vontade de uma mulher – capítulo 7
- os judeus são vingados – capítulo 8
- o banquete de Purim é instituído – capítulo 9
- Mordoqueu torna-se primeiro ministro – capítulo 10
5. Personagens do Livro
(1) REI ASSUERO
Este homem foi uma figura histórica verdadeira. Na história secular, é conhecido como Xerxes, que é a
forma Grega do seu nome Persa. Reinou sobre o Império Persa de 485 B.C. a 465 B.C. De acordo com o
primeiro versículo de Esther, reinou desde a Índia até à Etiópia, sobre 127 províncias.
(2) VASTI
O seu nome quer dizer “mulher linda”. No capítulo 1, ela é rainha. O rei manda ela entrar e mostrar a sua
beleza a um grupo de homens bêbedos. Quando ela recusa (versículo 12) eles fazem um decreto sobre
mulheres honrarem e obedecerem aos seus maridos. Por causa do seu ato de coragem, ela é destituída
como rainha.
(3) ESTHER
Enquanto Ruth foi uma Gentia que casou com um Judeu, Esther foi uma Judia que casou com um Gentio.
Ruth tornou-se antepassada do Salvador enquanto Esther salvou o povo de Israel para que o Salvador
pudesse nascer, como prometido. Esther, prima de Mordoqueu, era orfã e foi adotada pelo Mordoqueu –
2:7. Era uma menina linda e entrou na “competição de beleza” em Susan. Foi coroada rainha 2:17 mas
Mordoqueu instruiu-a a não dizer que era Judia.

(4) MORDOQUEU
Mordoqueu estava ao serviço real no palácio, 2:5, 2:19-21 no portão do rei, 3:2 entre os servos do rei, e o rei
o conhecia por “Mordoqueu o Judeu” 3:2.
Mordoqueu recusou-se ajoalhar perante Haman. Como era Judeu, ele conhecia bem a lei de Deus –
Deuteronómio 5:7-10. Por causa disto, Haman começou a sua campanha anti-Semita para matar todos os
Judeus. O Rei Assuero deu a sua permissão e mandou uma carta a todas as províncias 3:13.
Mordoqueu pediu ajuda a Esther. Ela era para entrar na presença do rei sem ser convidada – um grande
perigo 4:11. Mordoqueu mandou outra mensagem de grande importância (para nós) no 4:14 – “quem sabe
se para tal tempo como este chegaste a este reino?” Esther respondeu que falava com o rei e “perecendo,
pereço” 4:16.
Por causa do pedido de ajuda do Mordoqueu, Esther conseguiu do rei liberdade para os Judeus .
Mordoqueu tornou-se primeiro ministro e foi exaltado para a honra mais alta do país.
(5) HAMAN
Haman era um “agagita” que era de Amalec (1 Samuel 15:8). Era um homem com poder sob o rei e um
homem de orgulho. Odiou os Judeus porque Mordoqueu não se ajoelhava diante dele, então fez um pedido
ao rei para matar todos os Judeus (3:8). Veja também 3:10, 8:1, 9:10, 9:24.
O significado do livro é encontrado em 4:14: Deus usou uma pessoa, Esther, para proteger o seu povo que
estava prestes a ser destruído. Teria sido semelhante àquilo que Hitler fez nos anos ´40.
Haman preparou uma forca para Mordoqueu (5:14). Mordoqueu tinha salvo o rei de uma conspiração e o
rei soube disso – (6:1-2). Ele decidiu honrar Mordoqueu, então a forca que era para Mordoqueu acabou por
ser usada para Haman.
A história inteira fala da providência de Deus e da preservação do Seu povo. O livro acaba com o
estabelecimento da “festa de Purim” que celebra o salvamento dos Judeus. Foi um dia de graças, porque
mesmo quando eles tinham abandonado Deus, Ele não os abandonou. O nome “Purim” vem do facto que
Haman lançou sortes (Pur) contra eles (9:24-25).
Compara os seguintes versículos com versículos encontrados em Esther e veja se esta história lhe faz
entender melhor estes versículos :
Provérbios 21:1 e Esther 5:2
Filipenses 4:19 e Esther 5:3
Isaías 54:7 e Esther 7:9-10
Provérbios 16:33 e Esther 9:24-26
Lembra que a história do Velho Testamento acaba depois dos eventos de Esdras, Neemias e Esther. O resto
do Velho Testamento encaixa no tempo da história que temos estudado.

O QUE VOCÊ CONSEGUE LEMBRAR AGORA MESMO?
Qual é a mensagem central de Esther? _________________________________________________________
O livro de Esther lida com qual grupo de Israelitas? _______________________________________________
Deus é mencionado neste livro? Porquê? _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Quais são as 4 personagens principais do livro? __________________________________________________
Qual foi a mensagem central de Neemias? ______________________________________________________
Que lição pode ser aprendida do seu estudo de Esther? ___________________________________________
TRABALHOS PARA CASA:
1. Leia Job (7 capítulos por dia) ou capítulos chaves: 1 a 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 23, 38 a 42 (menos de 3
capítulos por dia).
2. Reveja esta lição ao menos duas vezes esta semana.
3. Marque divisões e informações importantes na sua Bíblia.
4. Esteja presente no próximo Domingo com a sua Bíblia.

