
 

 

Uma grande crise em Israel 
“[...] quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino?” Ester 4:14. 

“Na providência de Deus, Ester, uma judia que temia ao Altíssimo, foi feita rainha do reino medo-persa.”—
Conflict and Courage, p. 244. 

Estudo adicional: Profetas e reis, pp. 598-606 (“Nos dias da rainha Ester”). 

Domingo, 31 de agosto 1. UM DECRETO PERVERSO CAUSA GRANDE CRISE 

A. Quais eram os nomes dos grandes reis medo-persas que assinaram os primeiros dois 
decretos permitindo aos judeus retornar à terra natal (respectivamente em 536 e 528 a.C.)? 
Esdras 1:1-3; 6:1, 2, 6-8.  

Ed1:1-3 1 No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do 
Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma 
proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos: 2 "Assim diz Ciro, rei da Pérsia: "O 
Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo 
para ele em Jerusalém de Judá. 3 Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja 
com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que 
em Jerusalém tem a sua morada. 

Ed6:1-2, 6-8 1 O rei Dario mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia, onde se 
guardavam os tesouros. 2 Encontrou-se um rolo na cidadela de Ecbatana, na província da Média, e nele 
estava escrito o seguinte, que Dario comunicou:  6 "Agora, então, Tatenai, governador do território a 
oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai, e vocês, funcionários dessa província e amigos deles, mantenham-
se afastados de lá. 7 Não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Deixem o governador e 
os líderes dos judeus reconstruírem este templo de Deus em seu antigo local. 8 "Além disso, promulgo o 
seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção deste templo 
de Deus: "As despesas destes homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo 
recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare. 

B. Que crise os filhos de Israel enfrentaram durante o reinado de Assuero, em 510 a.C.? Ester 
3:8-13. Que angústia o decreto causou entre os judeus? Ester 4:3.  

Et3:8-13 8 Então Hamã disse ao rei Xerxes: "Existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de 
todas as províncias de teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos e que 
não obedecem às leis do rei; não convém ao rei tolerá-los. 9 Se for do agrado do rei, que se decrete a 
destruição deles; e colocarei trezentas e cinqüenta toneladas de prata na tesouraria real à disposição 
para que se execute esse trabalho". 10 Então o rei tirou seu anel-selo do dedo, deu-o a Hamã, o 
inimigo dos judeus, filho de Hamedata, descendente de Agague, e lhe disse: 11 "Fique com a prata e 
faça com o povo o que você achar melhor". 12 Assim, no décimo terceiro dia do primeiro mês os 
secretários do rei foram convocados. Hamã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de 
cada povo aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo 
foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. 13 As cartas foram enviadas por 
mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente 
todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o décimo terceiro dia do décimo 
segundo mês, o mês de adar, e de saquear os seus bens. 

Et4:3 3 Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os 
judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. 

C. Que mensagem o Senhor tinha enviado a eles antes da crise? Zacarias 2:6-9. 
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Zc2:6-9  6 "Atenção! Atenção! Fujam da terra do norte", declara o Senhor, "porque eu os espalhei aos 
quatro ventos da terra", diz o Senhor. 7 "Atenção, ó Sião! Escapem, vocês que vivem na cidade da 
Babilônia! 8 Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ‘Ele me enviou para buscar a sua glória entre as 
nações que saquearam vocês, porque todo o que neles tocar, toca na pupila dos olhos dele’.  9 
Certamente levantarei a minha mão contra elas de forma que serão um espólio para os seus servos. 
Então vocês saberão que foi o Senhor dos Exércitos que me enviou. 

“O Senhor previra os tempos turbulentos que se seguiriam durante o reinado de Xerxes – o Assuero do 
livro de Ester –, e Ele não somente operou uma mudança de sentimentos no coração dos homens em 
posição de autoridade, mas inspirou também Zacarias a apelar aos exilados para que voltassem. [...] 

Era ainda o propósito do Senhor, como tinha sido desde o início, que Seu povo fosse um louvor na Terra, 
para glória do Seu nome.”—Profetas e reis, pp. 598 e 599. 

Segunda-feira, 1º de setembro 2. A PROVIDÊNCIA DE DEUS DERROTA O PLANO DE SATANÁS 

A. Ao enfrentar uma crise, o que o povo de Deus deve sempre lembrar? Romanos 8:31. Como a 
providência de Deus trabalhou para derrotar o plano do inimigo? Ester 2:15 e 16. 

Rm8:31 31 Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 

Et2:15-16  15 Quando chegou a vez de Ester, a moça adotada por Mardoqueu, filha de seu tio Abiail, ela 
não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Ester agradava a todos 
os que a viam. 16 Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no décimo mês, o mês de tebete, no 
sétimo ano do seu reinado. 

“O próprio Satanás, o instigador oculto desse plano, estava procurando eliminar da Terra os que 
preservavam o conhecimento do verdadeiro Deus. [...] 

Mas a trama do inimigo foi derrotada por um Poder que reina entre os filhos dos homens.”—Profetas e 
reis, p. 601. 

B. O rei sabia que esse decreto incluiria a própria esposa judia no futuro massacre? Por que 
Mardoqueu achou providencial Ester ser então rainha? Ester 4:13 e 14. 

Et4:13-14  13 mandou dizer-lhe: "Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus 
só você escapará, 14 pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte 
para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento 
como este que você chegou à posição de rainha? " 

“Mardoqueu era um seu parente chegado [de Ester]. Na sua situação extrema, eles decidiram apelar a 
Xerxes em favor do seu povo. Ester devia aventurar-se a ir à presença do rei como intercessora.”—Ibidem. 

C. Que instrução a rainha Ester enviou a Mardoqueu? O que mostra que ela estava pronta a 
sacrificar a vida em favor de seu povo? Ester 4:16.  

Et4:16  16 "Vá reunir todos os judeus que estão em Susã, e jejuem em meu favor. Não comam nem 
bebam durante três dias e três noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao 
rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei". 

“A crise que Ester enfrentava demandava ação fervorosa e imediata; mas tanto ela quanto Mardoqueu 
sentiam que, a menos que Deus operasse poderosamente em seu favor, seus próprios esforços seriam 
vãos. Assim, Ester tomou tempo para comunhão com Deus, a Fonte de sua força.” —Ibidem. 

“As duras experiências que o povo de Deus enfrentou nos dias de Ester não foram peculiares a esse tempo 
somente. [...] O mesmo espírito que nos séculos passados levou os homens a perseguirem a verdadeira 
igreja levará no futuro à adoção de uma conduta similar para com os que mantêm sua lealdade a Deus. 
Mesmo agora estão sendo feitos preparativos para esse último grande conflito.”— Ibidem, p. 605. 

Terça-feira, 2 de setembro 3. O QUE O JEJUM E A ORAÇÃO PODEM FAZER 



 

 

A. Depois que Ester passou três dias orando e jejuando, que reação favorável ela recebeu ao 
aparecer perante o marido? Ester 5:1-3.  

Et5:1-3 1 Três dias depois, Ester vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em 
frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. 2 Quando viu a rainha Ester ali 
no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Ester aproximou-se e 
tocou a ponta do cetro. 3 E o rei lhe perguntou: "Que há, rainha Ester? Qual é o seu pedido? Mesmo 
que seja a metade do reino, lhe será dado". 

“Num momento em que nenhum recurso parecia poder salvá-las, Ester e as mulheres a ela associadas 
enfrentaram a questão com jejum, oração e ação imediata.”—Conflict and Courage, p. 245. 

B. Que convite Ester fez ao marido e a Hamã, e qual foi a reação de Hamã a respeito? Ester 
5:4, 5, 12 e 13. O que a esposa de Hamã sugeriu-lhe quando viu sua ira contra Mardoqueu? 
Ester 5:14.  

Et5:4-5, 12-13  4 Respondeu Ester: "Se for do agrado do rei, venha com Hamã a um banquete que lhe 
preparei". 5 Disse o rei: "Tragam Hamã imediatamente, para que ele atenda ao pedido de Ester". Então 
o rei e Hamã foram ao banquete que Ester havia preparado. 12 E acrescentou Hamã: "Além disso, sou 
o único que a rainha Ester convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me 
convidou para comparecer amanhã, junto com o rei. 13 Mas tudo isso não me dará satisfação, 
enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real".  

Et5:14 14 Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos lhe sugeriram: "Mande fazer uma forca, de 
mais de vinte metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. 
Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se". A sugestão agradou Hamã, e ele mandou 
fazer a forca. 

C. Como a providência de Deus operou na noite anterior ao segundo banquete? Ester 6:1-3. O 
que o rei mandou que Hamã fizesse assim que este chegou para pedir a permissão de matar 
Mardoqueu? Ester 6:4-10. 

Et6:1-3  1 Naquela noite o rei não conseguiu dormir; por isso ordenou que trouxessem o livro das 
crônicas do seu reinado, e que o lessem para ele. 2 E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha 
denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do Palácio, que haviam 
conspirado para assassinar o rei Xerxes. 3 "Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? 
", perguntou o rei. Seus oficiais responderam: "Nada lhe foi feito". 

Et6:4-10  4 O rei perguntou: "Quem está no pátio? " Ora, Hamã havia acabado de entrar no pátio externo 
do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. 5 Os 
oficiais do rei responderam: "É Hamã que está no pátio". "Façam-no entrar", ordenou o rei. 6 Entrando 
Hamã, o rei lhe perguntou: "O que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? " E Hamã 
pensou consigo: "A quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? " 7 Por isso respondeu ao rei: "Ao 
homem que o rei tem prazer de honrar, 8 ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que 
o rei montou, e que leve o brasão do rei na cabeça. 9 Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados 
a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja 
honrar e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: ‘Isto é o que se faz 
ao homem que o rei tem o prazer de honrar! ’ " 10 O rei ordenou então a Hamã: "Vá depressa apanhar 
o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do 
palácio real. Não omita nada do que você recomendou".  

D. Como Hamã se sentiu ao voltar correndo para casa a fim de contar o que havia acabado de 
acontecer? Ester 6:11 e 12. Que aviso Zeres deu ao marido? Ester 6:13. 



 

 

Et6:11-12 11 Então, Hamã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o 
cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: "Isto é o que se faz ao homem que o rei tem o 
prazer de honrar!" 12 Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Hamã, porém, 
correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido 

Et6:13 13 e contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto 
o seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram: "Visto que Mardoqueu, diante de quem 
começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você 
ficará arruinado! " 

“O amor de Deus por nós é comprovado diariamente; entretanto, somos insensíveis aos Seus favores, 
indiferentes aos Seus apelos. Ele busca impressionar-nos com o Seu Espírito de ternura, Seu amor e 
paciência; mas raramente reconhecemos os sinais de Sua bondade, e temos pouca consciência da lição de 
amor que Ele nos deseja ensinar. Alguns, à semelhança de Hamã, se esquecem de todos os favores de 
Deus, porque Mardoqueu está perante eles e não é desfavorecido, e porque o coração deles está cheio de 
inimizade e ódio, em vez de amor – o espírito de nosso querido Redentor, que deu Sua preciosa vida por 
Seus inimigos. Professamos ter o mesmo Pai, estarmos dirigindo-nos ao mesmo lar imortal, desfrutarmos a 
mesma fé solene e crermos na mesma mensagem decisiva; não obstante, muitos estão lutando uns com os 
outros como crianças briguentas.”—Testemunhos para a igreja, vol. 4, p. 222 e 223. 

Quarta-feira, 3 de setembro 4. DEUS PODE REVERTER SITUAÇÕES DIFÍCEIS 

A.Que pedido Ester fez ao Rei Assuero no segundo banquete? Ester 7:3 e 4. Admirado com as 
palavras de Ester, o que o rei perguntou a ela? Ester 7:5 e 6. 

Et7:3-4 3 Então a rainha Ester respondeu: "Se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, 
poupe a minha vida e a vida do meu povo; este é o meu pedido e o meu desejo. 4 Pois eu e meu povo 
fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como 
escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria 
perturbar o rei". 

Et7:5-6  5 O rei Xerxes perguntou à rainha Ester: "Quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? " 
6 Respondeu Ester: "O adversário e inimigo é Hamã, esse perverso". Diante disso, Hamã ficou 
apavorado na presença do rei e da rainha.  

B. O que um eunuco sugeriu ao rei quando viu sua ira contra Hamã? Ester 7:7-10. O que as 
pessoas más deveriam ter em mente aopretenderem ferir outros? Provérbios 26:27. 

Et7:7-10 7 Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E 
percebendo Hamã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida à rainha 
Ester. 8 E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Hamã caído sobre o assento 
onde Ester estava reclinada. E então exclamou: "Chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha 
presença e em minha própria casa? " Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto 
de Hamã.  9 E um deles, chamado Harbona, que estava a serviço do rei, disse: "Há uma forca de mais 
de vinte metros de altura junto à casa de Hamã, que ele fez para Mardoqueu, que intercedeu pela vida 
do rei". Então o rei ordenou: "Enforquem-no nela! " 10 Assim Hamã morreu na forca que tinha 
preparado para Mardoqueu; e a ira do rei se acalmou. 

Pr26:27  27 Quem faz uma cova, nela cairá; se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. 

“A Mardoqueu foi dada a posição de honra anteriormente ocupada por Hamã. Ele foi ‘o segundo depois do 
rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos’ (Ester 10:3); e 
procurou promover o bem-estar de Israel. Assim Deus levou o Seu povo escolhido uma vez mais ao favor 
da corte medo-persa, tornando possível assim aexecução de Seu propósito de restituir-lhes a sua própria 
terra. Mas não foi senão alguns anos mais tarde, no sétimo ano de Artaxerxes I, o sucessor de Xerxes, o 



 

 

Grande, que um número considerável retornou a Jerusalém sob a liderança de Esdras.”—Profetas e reis, 
pp. 602-605. 

C. Que decretoem contrapartidafoi ordenado por Assuero? Ester 8:5 e 13. Como os judeus, que 
estavam buscando a ajuda do Senhor por meio de jejum e oração, obtiveram livramento? 
Ester 9:1, 2, 16 e 17.  

Et8:5, 13  5 "Se for do agrado do rei, se posso contar com o seu favor, e se ele considerar justo, que se 
escreva uma ordem revogando as cartas que Hamã, filho do agagita Hamedata, escreveu para que os 
judeus fossem exterminados em todas as províncias do império.  13 Uma cópia do texto do decreto foi 
publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que 
naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. 

Et9:1-2, 16-17  1 No décimo terceiro dia do décimo segundo mês, o mês de adar, entraria em vigor o 
decreto do rei. Naquele dia os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário; os 
judeus dominaram aqueles que os odiavam, 2 reunindo-se em suas cidades, em todas as províncias do 
rei Xerxes, para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhes, porquanto 
todos os povos estavam com medo deles. 16 Enquanto isso, ajuntou-se também o restante dos judeus 
que viviam nas províncias do império, para se protegerem e se livrarem dos seus inimigos. Eles 
mataram setenta e cinco mil deles, mas não se apossaram de seus bens. 17 Isso aconteceu no décimo 
terceiro dia do mês de adar, e no décimo quarto dia descansaram e fizeram dessa data um dia de festa 
e de alegria. 

“Deus operou maravilhosamente por Seu penitente povo; e um decreto em contrapartida baixado pelo rei, 
permitindo-lhes lutar por sua vida, foi rapidamente comunicado a toda parte do reino por correios a cavalo, 
que ‘apressadamente saíram, impelidos pela palavra do rei’(Ester 8:14).”—Ibidem, p. 602. 

“Para certas ocasiões, o jejum e a oração são recomendáveis e apropriados. Na mão de Deus, são o meio 
de purificar o coração e promover uma disposição de espírito receptiva. Obtemos resposta às nossas 
orações porque humilhamos nossa alma perante Deus.”—Conselhos sobre o regime alimentar, pp. 187 e 
188.  

Quinta-feira, 4 de setembro 5. COMO A HISTÓRIA SE REPETIRÁ 

A. Que palavras proféticas o povo de Deus, guardador dos Mandamentos, verá cumprir-se num 
futuro próximo? Mateus 24:9; Apocalipse 12:17. 

Mt24:9 9 "Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão 
odiados por todas as nações por minha causa. 

Ap12:17 17 O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua 
descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. 
Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. 

“O mesmo espírito que nos séculos passados levou os homens a perseguirem a verdadeira igreja levará no 
futuro à adoção de uma conduta similar para com os que mantêm sua lealdade a Deus. Mesmo agora 
estão sendo feitos preparativos para esse último grande conflito. 

O decreto que finalmente sairá contra o remanescente povo de Deus será muito semelhante ao que 
Assuero promulgou contra os judeus. Hoje os inimigos da verdadeira igreja veem no pequeno grupo de 
guardadores do sábado um Mardoqueu à porta. [...] 

Satanás suscitará indignação contra a minoria que recusa aceitar costumes populares e tradições. Homens 
de posição e reputação unir-se-ão com os marginais e os vis para tomar conselho contra o povo de Deus. 
Riqueza, gênio e educação combinar-se-ão para cobri-los de desprezo. Governantes perseguidores, 
pastores e membros de igreja conspirarão contra eles. Pela voz e pela pena, por ameaças e ridículo, 
procurarão subverter-lhes a fé. Mediante falsas representações e apelosirados, os homens suscitarão as 
paixões do povo. Não possuindo um ‘Assim dizem as Escrituras’ para apresentar contra os advogados do 



 

 

sábado bíblico, eles recorrerão a opressivos preceitos legais que lhes supram a falta. [...] Nesse campo de 
batalha se travará o último grande conflito na controvérsia entre a verdade e o erro.”—Profetas e reis, pp. 
605 e 606. 

Sexta-feira, 5 de setembro RECAPITULAÇÃO E REFLEXÃO INDIVIDUAL 

1.O que Deus providenciou, prevendo a crise enfrentada pelos judeus durante o reinado de 
Ester? 

2. Qual foi o primeiro passo de Ester ao tentar evitar a catástrofe? 

3. Como Deus mudou os planos de homens perversos e do inimigo no tempo de Ester? Fará Ele 
o mesmo hoje? 

4. Como Deus puniu Hamã por instigar a crise? 

5. Como Deus usa a crise, providencialmente, como uma ferramenta de evangelismo? Explique 
a maneira pela qual a história irá se repetir vitoriosamente. 

 


