Ester1 era uma
jovem judia
muito corajosa,
que tinha sido
escolhida para
ser a nova
rainha do rei
da Pérsia, o rei
Assuero.

O livro de Ester
encontra-se no
Antigo Testamento,
mas também podem
ler a história numa
Bíblia para crianças.
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Ela abandonou o seu lar judeu
para abraçar esse novo papel,
mas não cortou totalmente suas
raízes judias. Mordecai, o tio que
a havia criado, trabalhava no
palácio do rei, e mantinha-se em
contato com ela.

Exemplos de Fe’ do
Antigo Testamento:

Ester

Enquanto Ester era rainha, um
alto oficial que odiava o povo
judeu persuadiu o rei a passar
um decreto para matar todos
os judeus do seu reino. Nem o
rei nem o oficial sabiam que
Ester era judia. O que fazer?
Confessar que era judia e
arriscar ser morta? Ou ficar
calada e viver enquanto via
seu povo ser tão horrivelmente
atacado?

Mordecai encorajou Ester a contar para o
rei sobre a sua herança judia. Mas precisava
vencer um grande obstáculo, pois ninguém,
nem mesmo a rainha, tinha permissão de ir na
presença do rei sem ser chamado por este. Se o
fizesse, arriscava ser morto. Mas para Ester buscar
ajuda para o seu povo, ela precisava ir na
presença do rei, mesmo sem ter sido chamada.

Ester pediu ao povo judeu em toda
a cidade para orarem e jejuarem
por três dias, e depois ela iria na
presença do rei.

Depois dos três dias, ela foi
corajosamente falar com ele. O rei
ficou feliz de ver Ester e estendeu
para ela o seu cetro, simbolizando
seu perdão. Ester preparou um jantar
especial e convidou o rei para jantar
com ela. Durante o jantar, expôs para
ele o clamor do seu povo. Com a ajuda
do rei, conseguiram encontrar uma
solução para salvar a vida de muitos do
seu povo.

Que esta história encoraje vocês a
saberem que, se em algum momento
precisarem ser corajosos, Jesus pode
lhes dar a coragem que precisarem
para o momento.
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