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Ester (ARA)

4.1 Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, e se cobriu de
pano de saco e de cinza, e, saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor;
4.2 e chegou até à porta do rei; porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas
do rei.
4.3 Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande
luto, com jejum, e choro, e lamentação; e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza.
4.4 Então, vieram as servas de Ester e os eunucos e fizeram-na saber, com o que a rainha muito se
doeu; e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco; porém ele não as aceitou.
4.5 Então, Ester chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e lhe
ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo.
4.6 Saiu, pois, Hataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei.
4.7 Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido; como também a quantia certa da prata
que Hamã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus.
4.8 Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para
que o mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse
misericórdia, e, na sua presença, lhe suplicasse pelo povo dela.
4.9 Tornou, pois, Hataque e fez saber a Ester as palavras de Mordecai.
4.10 Então, respondeu Ester a Hataque e mandou-lhe dizer a Mordecai:
4.11 Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou
mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma
sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva; e eu, nestes
trinta dias, não fui chamada para entrar ao rei.
4.12 Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester.
4.13 Então, lhes disse Mordecai que respondessem a Ester: Não imagines que, por estares na casa
do rei, só tu escaparás entre todos os judeus.
4.14 Porque, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e
livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis; e quem sabe se para conjuntura como esta é que
foste elevada a rainha?
INTRODUÇÃO
Estamos na segunda parte da nova série. Nós já vimos, que por causa de uma desavença Hamã
induziu o Rei a criar um decreto para extermínio dos Judeus. Hoje veremos que num contexto de
tanta “polarização política”, nossa ideia não é polarizar, mas deixar claro que as coisas estão
acontecendo em nossa sociedade e que precisamos “escolher um lado”, escolher as coisas de Deus.
ENTENDENDO O TEXTO
Após tomar ciência da lei que buscava o extermínio dos Judeus, Mordecai entrou em grande pranto e
agonia. Tal fato é enfatizado pela atitude de rasgar suas vestes e sair pela cidade em grande
angustia. (v.1) O que significa isso? Separamos na Biblia três ocasiões que isso ocorreu e que
servirão para esclarecer os motivos para essa atitude. 1.Momentos de profunda tristeza ou angustia
(2 Samuel 3:31) 2. Momentos de arrependimento (Lucas 10.13); 3. Momentos de humilhação

(Salmos 69.11). Num ato de desespero ele foi até a porta do rei de onde não poderia. Outra saída
seria buscar ajuda através de sua sobrinha no cargo de rainha, poderia haver uma luz no fim do
túnel (v.2). Enquanto isso a notícia corria (v.3), fazendo jus ao ditado que conhecemos hoje “notícia
ruim corre rápido”, na verdade essa rapidez era apenas uma comprovação do eficiente sistema de
correios Persa à época. Apesar de ter virado rainha Ester guardava um carinho especial por seu Tio
Mardoqueu, responsável por sua criação, e receber aquela notícia da atual situação dele a vez
entristecer muito. A primeira ação de Ester ao saber do estado que ele se encontrava foi tentar tirar
seu tio daquela situação lamentável, ela tentou restaurar sua aparência, mas ele não aceitou as
roupas que lhe foram enviadas (v.4). Mardoqueu atualizou Ester sobre o fato ocorrido, motivo pelo
qual ele se encontrava naquela situação, através do envio do decreto publicado pelo rei tendo como
pano de fundo o pedido de Hamã (v. 5 a 9). Nesse momento acredito eu, que Ester foi tomada por
um misto de medo e indiferença, pois sendo ela Rainha, acreditara que não seria afetada por tal
decreto e ainda tinha as dificuldades para entrar na presença do Rei (v. 10 e 11). Mordecai
sabiamente argumentara com Ester que ela poderia optar por não interceder pelo povo (v.12 e 13).
Todavia se privar de tal responsabilidade não salvaria a sua vida e mesmo assim, de alguma forma
Deus (apesar de não citado, entende-se que Ele levantaria auxilio para o povo) agiria e enviaria a
salvação que o povo esperava.
O título para hoje é “Escolha um Lado”, bem no texto anterior vimos Mordecai sendo perseguido por
Hamã por causa de suas convicções religiosas, essa perseguição chegou a um ponto tão absurdo que
afetaria toda os judeus daquela região, visto que todos esses foram condenados a morte pelo decreto
editado pelo Rei. O que fazer numa situação dessas? Inicialmente o desespero tomou conta de
Mordecai, que sem ter muito o que fazer rasgou suas vestes e vestiu-se de saco de pano. Caberia a
Ester a salvação para o povo. Todavia observamos que não foi uma decisão fácil. Apesar de ser a
rainha Ester ainda omitia o fato de ser judia, o que fatalmente faria com que Hamã se voltasse
contra ela, e ainda tinha o fato que ela não poderia simplesmente interceder pelo povo, pois não
poderia falar com o Rei se fosse solicitada. Atualmente por vezes somos chamados a defender nossa
fé, mas nos sentimos acuados e deixamos as oportunidades passarem, tais atitudes revelam nosso
desejo de permanecermos em uma zona de conforto, evitando assim as perseguições tratadas na
mensagem da semana passada. O pior, buscamos uma maior aceitação incorporamos ideologias
carregadas de pressupostos que nada tem a ver com o evangelho e assim deixamos os ensinamentos
de Cristo, visando agradar pessoas ou até mesmo não sermos incomodados. Acredito que Ester
tenha tido alguns minutos de reflexão (na verdade momento em que deva ter colocado na balança
sua condição de Rainha e todas as facilidades que isso lhe trouxe), sua infância difícil, a virada que a
transformou em Rainha e o pretexto de não ser tão fácil falar como o Rei. Mudanças nos causam
medo e Ester visualizou logo a dificuldade, isso também não acontece conosco? Ou costumamos
encarar de primeira qualquer situação que nos tire de nossa zona de conforto quer seja no trabalho,
igreja, família e etc...? Para piorar .. quando a decisão está diretamente relacionada a nos
mostrarmos como Cristãos ai tendemos a pensar ainda mais se falei a pena continuar. Aquela visão
política que vai contra o evangelho, aquela atitude que causaria vergonha, mas que passou a ser
tratada como normal. No final, Deus está sempre nos observando e tomará as atitudes necessárias
para que o evangelho seja divulgado independentemente de sua escolha. No caso de Ester, ela foi
alertada que a omissão não impediria que em algum momento o povo obtivesse a salvação que
precisava e que sua omissão traria para si a morte. Quero terminar enfatizando que assim como
Mordecai usou de duras palavras para repreender Ester num momento de insegurança, quando
deixamos de nos posicionar como verdadeiros Cristãos, isso tende a se tornar um hábito em nossas
vidas o que com o tempo causará o afastamento de Deus e consequentemente a nossa morte
espiritual.
CONCLUSÂO

Viver os princípios Cristãos não é fácil na sociedade que vivemos. Paulo descreve que a mensagem
da cruz é loucura para que os que perecem (1 Corintios 1:18). Saber escolher entre se acomodar ou
tomar um posicionamento genuíno passa por um processo de santificação diária e da lembrança de
tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas.
DESAFIO
Durante a semana busque lembrar em quais situações vc em sido confrontado a tomar uma posição
frente as dificuldades que aparecem e que se apresentam como contrarias ao evangelho. Reflita
sobre qual o posicionamento que você tem tomado nesses casos?

