Capítulo 19
Adivinhe Vem Para o Jantar
Lição de Áudio: Velho Testamento - Lição nº 45
Objetivo: Entender o Livro de Ester e aprender com o seu
exemplo.

“…pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e
livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas
você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não
foi para um momento como este que você chegou à
posição de rainha?” (Ester 4:14).
“Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o
amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito”
(Romanos 8:28).
O Livro de Ester conta a história de uma mulher hebréia que se casou com
um gentio e salvou o povo judeu do genocídio, preservando os ancestrais
do Messias. O Rei da Pérsia escolheu Ester para ser rainha e quando um
plano maligno de matar todos os judeus foi descoberto, Ester percebeu
que ela poderia usar sua influência com o rei para salvar o povo. Ela foi
tremendamente corajosa para se aproximar do rei, e Deus usou sua fé e
coragem para salvar o povo hebreu.
Um dos temas mais importantes do Livro de Estar é a providência de
Deus nas diferentes circunstâncias das nossas vidas. Deus é soberano
sobre nossas vidas. Se você não ama a Deus e não quer cumprir o
propósito e planos dEle para sua vida, Ele não tem obrigação de fazer
com que todas as coisas colaborem para o seu bem. Mas se O amamos e
O servimos, podemos confiar que Deus vai fazer todas as circunstâncias
se encaixarem no Seu plano, mesmo que seja uma circunstância dolorosa
e difícil para nós.

92

Assinale a alternativa correta.
1. Verdadeiro ou falso? O Êxodo foi a única ocasião em que Deus
libertou o Seu povo no Velho Testamento.
2. Verdadeiro ou falso? O Livro de Ester é a história de uma bela mulher
com um caráter ímpio.
3. Verdadeiro ou falso ? O Livro de Ester é uma história de amor muito
semelhante à história de Rute.
4. Por que a Rainha Vasti perdeu favor diante do Rei da Pérsia?
a. Ela se recusou a viver com ele.
b. Ela não obedeceu ao rei recusando-se a exibir sua beleza.
c. Ela não podia ter filhos.
d. Ela tentou matar o rei.
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5. Como Mardoqueu se sentiu quando Ester foi escolhida para fazer parte
do harém do rei?
a. Ele comemorou porque isso era uma grande honra.
b. Ele teve confiança que Ester seria escolhida como a próxima
rainha.
c. Ele ficou triste porque sabia que o sistema do harém era
muito cruel.
d. Ele deixou de amar Ester, porque ela passou a ser propriedade
de um rei pagão.
6. O que Mardoqueu mandou Ester fazer?
a. Deixar que todos soubessem que ela era judia.
b. Esconder o fato de que era judia.
c. Ajudá-lo a montar um plano para tomar o reino.
d. Assassinar o rei.
7. Como Hamã respondeu quando Mardoqueu se recusou a reverenciá-lo?
a. Ele fez o rei concordar em matar todos os judeus.
b. Ele mandou Mardoqueu ser executado imediatamente.
c. Ele puniu Ester pela ofensa de Mardoqueu.
d. Ele mandou todos os judeus de volta para Judá.
8. O que Mardoqueu acreditava que Deus faria?
a. Libertaria o Seu povo.
b. Abandonaria o Seu povo.
c. Puniria Mardoqueu por colocar os judeus em perigo.
d. Destruiria o reino persa.
9. Que características Ester demonstrou ter quando se apresentou ao rei?
(Assinale todas as alternativas que se aplicarem)
a. Coragem
b. Falta de fé.
c. Fé
d. Insensatez
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10. Como o rei respondeu a Ester?
a. Ele mandou que ela fosse presa.
b. Ele a enviou de volta para o harém e nunca mais a viu
novamente.
c. Ele a convidou para falar.
d. Ele a recebeu e lhe estendeu o seu cetro.
11. Como Deus demonstrou a Sua autoridade sobre todas as
circunstâncias? (Assinale todas as alternativas que se aplicarem)
a. Ele fez o rei se lembrar da honra de Mardoqueu.
b. Ele fez um raio cair sobre Hamã.
c. Ele deixou que Hamã fosse vítima do seu próprio plano.
d. Ele colocou Ester no lugar certo, na hora certa para salvar
os judeus.
12. O que o Livro de Ester nos ensina sobre como Deus protege o Seu
povo?
a. Deus raramente salva o Seu povo na hora que é preciso um
salvamento.
b. Deus salva o Seu povo e o abençoa ricamente.
c. Às vezes o Seu salvamento chega tarde demais.
d. Deus, geralmente não pune os inimigos do Seu povo.
13. Como o Livro de Ester retrata a missão que Jesus deixou para Seus
discípulos?
a. Devemos pronunciar o julgamento para todos os nossos
inimigos.
b. Colocamos nossas vidas em risco toda vez que nos
aproximamos do rei, em oração.
c. Devemos nos esconder dos esquemas de Satanás.
d. Devemos levar a mensagem de vida para o mundo, que está
sob uma maldição de morte.
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Você acredita que Deus pode fazer com que todas as
circunstâncias trabalhem para o seu bem? De que maneiras
você pode mostrar que confia no Senhor?

“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” (Ester 4:16).
“E disse-lhes: ‘Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as
pessoas’” (Marcos 16:15).
Agradeça a Deus pelo Seu poder para salvar e libertar.
Agradeça a Ele pela posição em que Ele o colocou. Peça a
Ele que o proteja dos esquemas de Satanás e lhe dê
coragem para ficar firme contra o mal e também lhe dê
oportunidades de anunciar a mensagem de Jesus para os
que não a conhecem, para os que estão sob a maldição de morte.
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