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Comentários iniciais: 
 

 

 

Texto áureo: 

 

Salmos 34:7 

 

Os justos clamam, e o SENHOR os ouve e os livra de todas as suas angústias.  
 

Texto da leitura bíblica em classe: 
 

Ester 5:1-6 

 

1 Sucedeu, pois, que, ao terceiro dia, Ester se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio 

interior da casa do rei, defronte do aposento do rei; e o rei estava assentado sobre o seu trono 

real, na casa real, defronte da porta do aposento. 

 

2 E sucedeu que, vendo o rei a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus 

olhos; e o rei apontou para Ester com o cetro de ouro, que tinha na sua mão, e Ester chegou e 

tocou a ponta do cetro. 

 

3 Então, o rei lhe disse: Que é o que tens, rainha Ester, ou qual é a tua petição? Até metade do 

reino se te dará. 

 

4 E disse Ester: Se bem parecer ao rei, venha o rei e Hamã hoje ao banquete que tenho 

preparado para o rei. 

 

5 Então, disse o rei: Fazei apressar a Hamã, que cumpra o mandado de Ester. Vindo, pois, o 

rei e Hamã ao banquete, que Ester tinha preparado, 

 

6 disse o rei a Ester, no banquete do vinho: Qual é a tua petição? E se te dará. E qual é o teu 

requerimento? E se fará, ainda até metade do reino. 
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