O LIVRO DE ESTER

Introdução

Quem era Ester? Uma linda moça judia, filha de pais judeus, que encanta o rei
persa Xerxes I e torna-se rainha da Pérsia. Pela sua beleza física e sua grande
coragem, salva o povo judeu espalhado por todo o império persa de um massacre
planejado por Haman, descendente dos inimigos históricos dos judeus, os
amalequitas.
O livro de Ester é um livro de história da diáspora, reflete sobre o significado do
judaísmo em meio a um mundo não judeu e atualiza as tradições históricas de Israel
para a existência judaica sob as condições da diáspora.
A memória da salvação de Ester será celebrada na festa de Purim (sorte,
Destino). A Festa de Purim é a festa da pascoa na diáspora pois, para aos judeus, na
diáspora, o que está em jogo não é a libertação do estrangeiro mas a salvação no
estrangeiro.

1. Contextualização

O livro de Ester está situado após o exílio da Babilônia, quando alguns grupos
de judeus se espalharam por outros países e regiões do império ao invés de
retornaram para Jerusalém. A história é narrada no período do império persa, no
governo do rei Xerxes (486-465 a.C.) A história novelística de Ester relata um grupo
de judeus habitantes da cidade persa de Susa, que interpretaram a própria vida a
partir de outras experiências do seu povo, como por exemplo, a história de José do
Egito, e o reinado do rei Davi. Entretanto, vários aspectos nos fazem acreditar que o
livro tenha sido escrito no século II, na época da dominação helênica, e não no período
persa. É na época da dominação grega que encontramos um projeto de extermínio
dos judeus, a partir da implantação de uma política econômica que ameaçou o povo.
O livro também possui características comuns aos romances da época
helenista, como por exemplo: complexidade do nexo da ação, theatrum mundi (palco
do mundo), conotações eróticas e interpretação do mundo. Ainda mais, não fazia parte
do império persa à política de perseguição aos judeus, e nem a atitude de acusação
contra a Torá (cf. 3,8). Portanto, por trás do livro de Ester, possivelmente estão os

judeus da diáspora oriental no período do helenismo. Um povo que, envolvido pelas
condições da diáspora, buscou conservar e atualizar suas tradições e sua história,
cultivando sempre o desejo de um dia retornaram para a pátria de origem.

2. Estrutura

O livro de Ester, tal como nós o temos, estrutura-se a partir de duas versões,
uma hebraica e a outra grega, ambas compiladas, possivelmente, no séc. II a.C. Deste
modo, a visão do conjunto nos ajuda a compreender cada parte. O professor Ivo
Storniolo destaca que a estrutura redacional desta novela bíblica está disposta em
quiasmo concênctrico, uma “forma de escrever em que, ao redor de um núcleo central,
o texto é organizado em partes que se correspondem paralelamente”.
Neste trabalho, consideraremos a estrutura elaborada pelo Storniolo:
A – Os banquetes dos poderosos (1,1 – 2,18): dominação;
B – Conflito Amã x Mardoqueu (2,19 – 4,17);
C- Os banquetes de Ester (5,1 – 7,6): verdade e justiça;
B’ – Solução do Conflito (7,7 – 8,14);
A’ – Os banquetes do povo (8,15 – 9,19): libertação;

Apêndices: 1. A festa dos Purim (9,20-32); 2. Conclusões (10,1-31)

3. Mensagem e Atualização

A história do livro de Ester nos apresenta algumas ênfases teológicas
pertinentes para nosso tempo, embora alguns estudiosos dizem que isso seja
impossível por não apresentar a figura de Deus atuando diretamente no drama.
Mesmo assim, podemos perceber em seu enredo a atuação de Deus de maneira
“silenciosa” como uma presença salvadora nas personagens de Ester e Mordekai.
O livro nos convida a um diálogo intertextual com o acontecimento do Êxodo
para melhor compreendermos os elementos teológicos presentes na narração,
sobretudo, com relação ao povo de Israel, escolhido, aliado e amado por Deus. Por
isso, acontece uma reviravolta diferenciada com a situação de perseguição: Deus
nunca desampara Seu povo por causa da aliança que fez por amor. Assim, Ele
continua sempre a cuidar pela sobrevivência dos israelitas. Diante da mais tenra

dificuldade, Deus conduz, mesmo que aparentemente oculto, pessoas como
instrumentos de contribuição a Sua salvação, cujo bem está centralmente
concretizado em meio às nações e não ao poder.
A história é um convite para examinar nossa consciência, de maneira que
possamos nos arrepender dos interesses exclusivamente pessoais que nos impede
de perceber a fidelidade e zelo de Deus no cotidiano de nossa história pessoal e
comunitária.
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