
ESTER

O poder a serviço 
da justiça



I. O livro de Ester
· Texto Masorético (mais antiga, séc. III a.C.)
· Versão grega da LXX (séc. I a.C.)
· Versão Luciânica - abreviada; termina no cap. 8,17 -
(séc. IV d.C.)

INTRODUÇÃO



II. Estilo e local
· Novela da diáspora.
· Remonta ao tempo do reinado 
de Xerxes I (486 a 465 a.C)
· Acontece na cidade de Susa, 
uma das capitais do Império 
persa.
· Uma história anacrônica.
· Não trabalha um 
acontecimento histórico único, 
mas a existência de hostilidade 
estrutural contra os Judeus.
· É um relato elaborado com 
maestria.



III. Personagens principais
· Xerxes I – Rei da Pérsia; (único personagem 
historicamente constatável)
· Vashti – Esposa de Xerxes e Rainha;
· Mardekai (Mardoqueu) – judeu beijaminita, tio e tutor 
de Ester;
· Ester (Murta);
· Haman – alto funcionário do Rei e inimigo dos judeus;
· Moças, concubinas, eunucos, etc;



-Em 538 a.C.: o domínio do império Persa
- Os exilados retornam para Jerusalém
- A diáspora 
- O desejo de retornar a terra de origem e reviver suas 
tradições

CONTEXTUALIZAÇÃO



- O livro de Ester surge nesse contexto. Narra a vida de 
um grupo de judeus radicados na cidade de Susa, que 
interpretam 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. 
-Por trás do livro de Ester, possivelmente estão os 
judeus da diáspora oriental. 
- Xerxes (486-465 a.C.) ou Artaxerxes (465-423 a. C.).



-Porém alguns elementos nos levam a acreditar que o 
livro de Ester tenha sido escrito no período helênico 
(sec. II a.C). 
- Não fazia parte do império persa à política de 
perseguição aos judeus.
-O livro possui características comum aos romances da 
época helenista: complexidade do nexo da ação, 
theatrum mundi (palco do mundo), conotações 
eróticas, interpretação do mundo). 
- A acusação contra a Torá: Ester 3,8 



Duas versões: Grega e hebraica; compiladas, 
possivelmente no século II a.C.

Estrutura: Quiasmo concêntrico

ESTRUTURA



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)

Fonte: STORNIOLO, I. Como ler o livro de Ester. São Paulo: Paulus, 1995. p.11.



MENSAGEM / TEOLOGIA

•Silêncio de Deus;
•Diálogo intertextual;

•Reviravolta da situação;
•O bem concretizado em meio às nações;
•Deus: presença na ocultação da história;

•Exame de consciência para o arrependimento;
•Deus da fidelidade


