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INTRODUÇÃO
Após o exilio na Babilônia, o povo de Judá se espalhou por

muitos países e regiões do império. Alguns grupos permaneceram

onde estavam assentados. Na cidade de Susa, ficou alguns Judeus; a

novela de Ester descreve a vida desses judeus radicados na cidade

persa de Susa.

É importante sublinhar que existe duas versões do livro de

Ester, uma hebraica e outra grega, ambas compiladas possivelmente

no séc. II a.C. Porém, o livro procura retratar as situações do

presente, construindo um passado distante ou próximo dos leitores,

situando-os no ambiente do governo de Xerxes (486-465 a.C.) ou

Artaxerxes (465-423 a.C.).

Na verdade, Ester é um conto sobre a situação da comunidade

judaica que sofre perseguição e ameaça dos impérios. Nada

sabemos sobre o autor do livro, nem do tempo histórico dos

acontecimentos. Ester é um conto sobre a situação da comunidade

judaica que sofre perseguição e ameaça dos impérios. Nada

sabemos sobre o autor do livro, nem do tempo histórico dos

acontecimentos.



ONDE ESTAMOS?



•ESTER

•ASSUERO

•VASTI

•MARDOQUEU

•AMÃ

personagens principais



"o autor de Ester estava preocupado

principalmente em contar uma história

interessante e animada que forneceria a 

base " histórica” para o festival de Purim. 

Sua ênfase estava na trama e na ação, não 

no caráter ou na personalidade".

" the author of Esther was primarily concerned with telling an interesting and lively 
story which would provide the "historical" basis for the festival of Purim. His emphasis 
was on plot and action, not character or personality.” (p. LIII) 



Os personagens são simplesmente ferramentas

que o autor usa para construir sua história.

É óbvio perceber como ao estruturar sua trama, o

autor foi influenciado por seu amor à ironia,

especialmente porque ilustrava o princípio da justiça

retributiva.

“in structuring his plot the author was influenced by his love of irony, especially as it
illustrated the principle of retributive justice.” (P. LIV)



A IRONIA NA HISTORIA

Vasti foi deposto por ter sido desobediente uma vez (1,
17-19), Ester foi desobediente duas vezes e, no entanto,
foi recompensada (5, 1-2, 8); Amã obedeceu à ordem do
rei, por mais humilhante que fosse (6, 11-12), Mardoqueu
deliberadamente desobedeceu a uma ordem real, mas foi
generosamente recompensado (3, 2; 8, 1-2); a cidade
chorou enquanto o rei e Amã bebiam (3, 15); Amã,
pensando que estava prescrevendo honras reais para si
mesmo, estava prescrevendo-as para Mardoqueu, seu
inimigo amargo (6, 6-9); Amã foi enforcado na forca que
ele pretendia para Mardoqueu (7, 9-10). P. LVI



ESTRUTURA DO LIVRO 

Prólogo (1,1a-1r)

A- Os banquetes dos poderosos (1,1-2,18): dominação

B- Conflito Amã x Mardoqueu (2,19-4,17s)

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) 



1,1a-1c (dados fictícios sobre Xerxes I- 486 e 485 a.C.)

1,1-2,18 (banquete dos poderosos = dominação)

2,15-16.18 (desde o inicio vive a situação de seu povo)

2,19-23 (judeu e amalecita); Ex 17,16

4,17 a.b. 



5,1-7,6 (banquetes=Ester- verdade e justiça)

Confronto (Assuero e Ester) 

7,1-7 

9 (Festa do Purim) 



CONCLUSÃO

A festa dos Purim representa a inversão dos 

fatos em favor dos oprimidos.  “ O nome de 

“Purim”, termo que vem da palavra “pur”. 

Por cauasa das palavras dessa carta, e de 

acordo com o que viram e ficaram sabendo

por notícias, os judeus assumiram para si, 

para seus descendentes e para todos os

que a eles se juntassem, o compromisso de 

celebrar todo ano esses dois dias, de 

acordo com esse documento e nas datas

fixadas. (9,26-27)


