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Quando Ester colocou Deus em primeiro lugar
27 de Fevereiro de 2021

Colocar Deus em primeiro lugar pode ser difícil. 
Como o exemplo de Ester pode nos ajudar a colocar 
Deus no primeiro lugar de nossas vidas hoje?

Quando Esther começou o processo de seleção que 
eventualmente a tornaria rainha do Império Persa, 
muitas dúvidas passaram por sua mente. Seu povo 
estava exilado, e suas esperanças foram desvaneci-
das. Parecia que Deus os havia deixado a mercê do 
governo persa, embora ainda exigisse sua obediên-
cia.

Mas Esther era linda, por dentro e por fora. Até um 
rei cruel poderia ver isso. Então, Xerxes a escolheu 
para se tornar sua rainha. Ester gostou de seu palácio 
e dos privilégios, que nos anos anteriores pareciam 
apenas um sonho distante.

Depois de um tempo, o rei Xerxes foi enganado por 
um conselheiro. Foi quando ele emitiu um decreto 
de morte contra todos Hebreus. Quando se viu 
desa�ada a implorar ao rei por misericórdia, Esther 
�cou receosa.

Se por um lado é difícil colocar Deus em primeiro 
lugar quando se luta contra a pobreza e a falta de 
recursos, por outro lado também, a riqueza e o 
poder freqüentemente afastam as pessoas de Deus. 
Como é possível colocar Deus em primeiro lugar 
quando se possui mais riqueza e in�uência do que 
aqueles ao nosso redor? Bem, sigamos o exemplo 
de Ester.

Ela disse: "Vá reunir todos os judeus… e jejuem por 
mim durante três dias… Eu e minhas criadas jejuare-
mos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que 
seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei".
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Esther não era imune ao medo, mas o que ela tinha 
de linda,  tinha de corajosa! Ela resolveu colocar Deus 
em primeiro lugar bravamente, investindo tudo, até 
mesmo sua vida se fosse preciso, para salvar outras 
pessoas. Suas palavras “se eu tiver que morrer, 
morrerei", �caram gravadas na história do povo de 
Deus, para encorajar aqueles que, através dos 
tempos, também são chamados para fazer o 
mesmo. E sabemos como a história terminou.
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Text animation.Ester colocou Deus em primeiro lugar e seu exemplo 
nos inspira a fazer o mesmo. Enquanto os diáconos 
coletam o dízimo e o pacto, que sejamos desa�ados 
a colocar Deus em primeiro lugar.
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