
“Então a rainha Ester respondeu: ‘Se posso contar com o
favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e

a vida do meu povo; este é o meu pedido e o meu desejo’”.
- Ester 7:3 (NVI)
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Ester salvou o seu povo judeu de ser destruído
pelo plano maligno de Hamã.

PONTOS FORTES 
•  Ester era muito corajosa. Ela estava disposta a
   arriscar a sua vida para salvar o seu povo
   (a nação judaica) - Ester 7:3.
•  Ela defendeu o que era certo. Ela disse a verdade
   ao rei quando soube que Hamã estava agindo com
   más intenções. 
•  Ester era muito gentil. Ela tinha um coração lindo e
   também era fisicamente muito bonita.

ESTER E DEUS (Relacionamento)
•  Ester conhecia intimamente o Senhor. Ela confiava
   totalmente em Deus.
•  Através da vida de Ester, podemos ver como Deus
   trabalha em Seu tempo perfeito e como Ele faz com
   que todas as coisas cooperem para o bem de Seus
   filhos (Romanos 8:28).
•  Em tempos difíceis, ela sabia como obter 
   a vitória (mudança radical): jejuando e
   orando a Deus.

Para você, menino ou menina especial, que está lendo este
folheto: se você deseja ter um relacionamento pessoal com
Jesus, faça a seguinte oração agora:

Oração de Salvação

“Pai, venho a Ti em Nome de Jesus. Obrigado(a) por me criar
e criar todo o universo. Acredito que Jesus morreu por mim
na cruz. Por favor, perdoa-me por todas as coisas que eu fiz
de errado.

Pai, obrigado(a) por ressuscitar Jesus dos mortos. Jesus, te
peço que entres em minha vida e sejas o Senhor do meu
coração hoje. Em Nome de Jesus, eu oro.
Amém."

•  Ester também era conhecida como
   Hadassa.
•  Mardoqueu, o seu primo mais velho,
   a criou porque os pais dela já tinham
   falecido (Ester 2:7).
•  O rei Assuero (conhecido como Xerxes)
   da Pérsia a escolheu como esposa e
   rainha de todas as terras.


