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Como você acha que Hamã se sentiu 
guiando Mordecai com honras pela 
cidade?  Ele agora odiava Mordecai 
ainda mais.  

Hamã deve ter pensado 
que a sua vingança seria a 
morte de Mordecai e de 
todos os judeus.

O rei assinou outra lei permitindo que
os judeus se defendessem e não
fossem mortos.  Os 
judeus foram
salvos!  

Mais tarde, naquele dia, 
Hamã e o rei chegaram 
para o banquete da rainha 
Ester.  "Qual é o seu 
pedido?" - o rei perguntou 
a Ester.  Ele não havia 
esquecido a sua promessa.  
A rainha Ester contou ao 
rei todo o plano maldoso  
de Hamã.  "Enforquem 
Hamã!" - ordenou o rei.

Há muito tempo atrás, havia uma linda moça 
chamada Ester.  Seu pai e sua mãe morreram 
cedo e Ester ficou com o seu tio Mordecai.  
Ester honrava o seu tio, obedecendo
a ele como uma boa filha.

Ester morava na Pérsia, mas ela não tinha nascido
lá.  Ela era judia.  Seus antepassados tinham
vindo para a Pérsia como prisioneiros de guerra.  
Como Ester, vários judeus viviam na Pérsia.
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Mordecai tomou o lugar de Hamã como o 
segundo mais poderoso no reino.  Todos os
judeus festejaram.  Até hoje os judeus
lembram como Deus os salvou
através de uma
linda rainha
chamada
Ester.

ESTER, UMA LINDA RAINHA

Esta história da Palavra de Deus, a Bíblia,

se encontra em 

Ester 1 a 10

"A explicação da tua palavra traz luz." 
Salmo 119.130
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O rei ficou 
bêbado e 
ordenou à 
rainha Vasti 
que colocasse 
a coroa real e 
mostrasse a 
sua beleza 
para todos.  
A rainha 
recusou-se.

Procurou-se, 
então, uma nova 
rainha.  Entre todas 
as lindas moças do 
reino, o rei escolheu 
Ester para ser sua 
esposa e colocou a 
coroa de rainha 
sobre a cabeça dela.  
Ester não contou ao 
rei que era judia, 
porque seu tio tinha 
dito que ela não 
deveria contar.

Um dia, ele escutou 
dois servos do palácio 
planejando matar o 
rei.  Mordecai mandou 
um aviso que salvou a 
vida do rei.  Os servos 
foram enforcados e o 
nome de Mordecai foi 
escrito no livro do rei.

A segunda pessoa mais poderosa 
no reino era Hamã, um homem muito 
rico.  Todos se ajoelhavam quando 
Hamã passava.  Todos - menos um 
homem.  Sendo judeu, Mordecai 
adorava somente a Deus.

Hamã sentia tanto ódio que resolveu matar 
Mordecai e todos os judeus que viviam 
na Pérsia.  Que crueldade!  Hamã, 
com muita esperteza, fez com 
que o rei assinasse uma lei 
para que todos os judeus 
daquele reino fossem 
mortos.

Naquela noite, o rei
não conseguia dormir.  
Lendo o livro do seu 
reinado, o rei percebeu 
que Mordecai não tinha 
sido recompensado por 
salvar a sua vida.  

Saindo do banquete, Hamã 
foi preparar uma forca de 
uns vinte metros de altura 
para enforcar Mordecai.

Deus deu a Ester uma ótima idéia.  Ela convidou 
o rei e Hamã para um banquete.  Neste banquete, 
o rei prometeu que daria a ela qualquer coisa que 
ela pedisse.  Ester pediu que os dois voltassem 
no outro dia para mais um banquete.  
Neste banquete, ela faria o seu pedido.

A lei era terrível.  
Tanto os judeus como 

os persas lamentavam e 
choravam.  Mas lembre- 
se: Deus tinha feito com 
que Ester fosse a rainha, 
e Ester era judia!  Será 
que ela continuaria 
guardando segredo diante 
do rei?  Ou arriscaria a 
sua vida para tentar  
salvar o seu povo?

Mordecai, o tio 
da Ester, ficava 
na entrada do 
palácio para 
ouvir notícias 
dela. 

O rei da Pérsia 
organizou um 
banquete para 
príncipes de 
todo o mundo. 
Os homens 
comiam 
separadamente 
das mulheres, 
que comiam 
junto com a 
rainha Vasti.  

Para mostrar às 
mulheres que elas 
deveriam obedecer aos 
seus maridos, o rei fez 
uma lei que tirou a coroa 
da rainha Vasti.  Ela já 
não seria mais a rainha.
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Depois, que ele leve o homem, 
montado a cavalo, pela praça 
principal da cidade."  O rei gostou 
da idéia e ordenou que Hamã 
fizesse isso com Mordecai.

"Então entregue as roupas
e o cavalo a um dos mais altos 
funcionários do reino e ordene 
que ele vista as roupas no homem 
que o senhor deseja honrar.  

Hamã tinha vindo ao palácio para
pedir autorização ao rei para enforcar 
Mordecai.  Mas isso podia esperar.  
Hamã foi logo dando suas sugestões: 
"Mande trazer as roupas que o senhor 
usa e também o cavalo

que o senhor
monta..."

Na manhã seguinte, o 
rei perguntou a Hamã o 
que deveria fazer para 
homenagear um homem. 
Hamã ficou muito feliz, 
pois pensou que o rei 
queria homenageá-lo.
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