
Pequeno Grupo: Ester 

 

Alcançar  

Essa seção foi realizada para que cada pessoa possa compartilhar a experiência das 
aplicações de semanas anteriores. Esse deve ser um momento encorajador e não 
para intimidar alguém por não ter feito sua tarefa. Simplesmente deixar um grupo de 
pessoas falarem sobre como ocorreu o projeto. 

Certifique-se de encorajar seu grupo a falar de suas lutas, oposição e derrotas, bem 
como os sucessos. 

Animar 

Partilhe com o grupo a pessoa mais influente na sua vida. Partilhe essas 3 coisas 
sobre você: 

-Qual foi a melhor lição que te ensinaram? 

-Conhece-os pessoalmente? Se sim, há quanto tempo eles falam sobre sua vida? 

-Descreva uma época em que o ajudaram a atravessar um período difícil da sua vida 

Leitura 

Leia Ester 2:1-18 (Leitura extra: Ester 3 até 8) 

Ester era uma judia órfã que estava sendo cuidada pelo seu primo Mordecai. Xerxes, o 
rei de 127 províncias a altura, procurava uma nova rainha. Ester tinha sido 
selecionada como uma das mulheres trazidas para o palácio para o rei escolher e 
porque não o seria- ela foi descrita como sendo “ adorável na forma e nas 
características”. Desde que chegou no palácio foi considerada a favorita e recebeu o 
melhor em todas as coisas. Com o tempo, conquistou o coração do rei e tornou-se 
rainha. 

Consegue imaginar o redemoinho da vida de Ester? O seu legado como judia havia 
sido guardado. Ela estava sendo perseguida por sua aparência. Foi posta a um 
conjunto de regimentos de beleza e regras reais para aprender. Foi separada da 
família e desfilou diante de um rei para tentar obter seu favor. O que parecia ser uma 
grande injustiça social estava prestes a ser uma grande libertação para o povo de 
Deus. 

Mesmo com toda atenção e influências, ela não deixou que isso se tornasse uma 
dificuldade em seu caminho. Ela lembrou-se da sua família e seu legado. O mais 
importante ainda, ela lembrou-se do papel mais importante que iria desempenhar- 
serva de Deus.  

Ester tinha crescido como nada em sua sociedade (tanto como órfã e como mulher). 
Foi esta atitude de serva que a impulsionou como uma grande influência e admiração 
no meio dos judeus. Foi também esta atitude de servir que lhe deu voz para com rei, 
que era muito necessária para salvar os judeus 

Durante o tempo que reinou como rainha, foi apresentada a Ester a opção de “jogar 
seguro” para se salvar ou se arriscar e salvar os judeus. Ela sabia que confrontar o rei 
em nome do povo poderia levá-la a morte. Ela estava assustada e insegura. Mas foi 



lembrada pelo seu primo Mordecai, que tinha sido colocada nessa posição de 
influência “para um tempo como este”. Esta declaração foi um encorajamento para o 
povo de Deus por muitos anos. Isso nos lembra que o tempo de Deus nos momentos 
da nossa vida são perfeitos. 

Ester usou seu tempo como rainha para servir a Deus e foi usada por Ele para 
grandes feitos. 

Falar 

1- Onde na sua vida você tem oportunidade de influenciar outros? Como você vê 
Deus te usando nessas áreas? 

2- Foi importante na vida de Ester manter sua influência e poder na perspectiva 
certa. Porque ter uma perspectiva certa é importante?  

3- O que ou quem tens na sua vida para te ajudar a manter uma perspectiva certa 
sobre a sua influência? 
 

Ação 

Pense em alguém da sua igreja, amigos, família, que tem influência na sua vida. 
Separe um tempo essa semana para ligar ou anotar algo, agradecendo como lhe 
influenciaram pessoalmente. 

Orar 

Peça a Deus para ajudar a cada um de nós a descobrir o quadro geral da nossa vida e 
as circunstâncias que você se encontra hoje. 

Reunião 

 Antes de todos irem embora, certifique-se em confirmar a hora e a data da reunião 
das próximas semanas- e tenha certeza se eles podem comparecer. 

 


