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Purim  
Cur iosidades sobre Pur im 

Pur im é mencionado na Bíblia? 
O estabelecimento da festa de Purim é de certa forma descrito na Bíblia, até porque a 
Meguilá Esther faz parte dos 24 livros da Bíblia. Mas ainda é considerada uma festa 
"rabínica", porque foi instituída por profetas, diferente de Pessach e Sucot, que 
aparecem nos Cinco Livros de Moisés. 
 
Não existe mais reis ou rainhas poderosos, nem homens maus, qual relevância 
tem Pur im para mim nos dias de hoje? 
E o que dizer sobre Osama bin Laden, Yasser Arafat e tantos outros terroristas que 
desejam nos destruir? A triste verdade é que sempre existirá muitos "Hamans" 
esperando por uma oportunidade para nos perseguir e aniquilar. 
 
Como a Torá espera que nós reajamos frente a essas terríveis pessoas e organizações 
terroristas? Simples, basta olharmos na Meguilá e ver como os Judeus naquela época 
responderam ao Haman original. 
 
O plano de Mordechai e Esther era audacioso. Esther não era chamada perante o rei 
há trinta dias, e aproximar-se dele inesperadamente poderia facilmente resultar numa 
execução imediata. Vale lembrar que o rei Ahasuerus já tinha matado a rainha 
anterior (Vashti)! E mesmo que o rei permitisse Esther de aproximar-se e expor seu 
caso, quem garantiria que ele atenderia seu pedido de clemência?  
 
Mas Mordechai e Esther sabiam que seu "plano" era de segunda importância. Eles 
sabiam que a salvação viria de D'us e somente Ele poderia determinar se o "plano" 
funcionaria ou não. 
 
Sendo assim, Esther disse para que todos os Judeus de Shushan jejuassem, rezassem 
por três dias. Enquanto isso, Mordechai juntou 22.000 crianças judias e começou a 
ensiná-las Torá. D'us ouviu as rezas e milagrosamente o plano de Esther deu certo. 
 
Sim, devemos usar todos os meios normais a nossa disposição para lutar contra 
nossos inimigos. Porém devemos sempre lembrar de usarmos nossa “Arma Maior" 
que ultimamente é nossa Torá, Mitzvot e rezas, que garantem nossa sobrevivência. 
 
Moisés comemorou Pur im? 
O milagre de Purim ocorreu perto de mil anos após a morte de Moisés. 
 
Mas nossos sábios dizem que Moisés foi mais do que um ser humano, ele é um legado 
que continua presente por toda a nossa história. Toda geração tem seu próprio 
"Moisés". Isso se refere ao líder espiritual da geração, aquele que inspira o povo a 
acreditar em D'us e conectar-se a Ele através da Torá e Mitsvot. 
 
Modechai foi o Moisés da história de Purim. Quando o plano de Haman tornou-se 
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conhecido, foi Mordechai quem fez com que os Judeus entendessem que Haman e 
Ahasuerus eram meras ferramentas para implementar um plano divino. Então a 
solução deveria ser um fortalecimento da nossa relação com D'us. Conseqüentemente 
ele mobilizou os Judeus para rezarem, jejuarem, garantindo assim a salvação. 
Respondendo a questão: Moisés não ouviu a Meguilá em 14 de Adar, mas seu espírito 
com certeza estava presente na história de Purim. 
 
O que Vashti fez para merecer um destino tão ter r ível? 
Vashti (rainha de Ahasuerus até ele saber sobre a sua recusa em participar do seu 
banquete) não foi uma grande pessoa, a ponto de sentirmos pena.  
 
Ela era neta de Nebuchadnezzar, o homem que destruí o Primeiro Templo e mandou 
todos os Judeus para o exílio. Ela herdou do seu avô um profundo ódio pelos Judeus. 
No Shabat, chamava as crianças Judias e forçava-as a executar trabalhos humilhantes 
no seu sagrado dia de descanso. Por isso também que ela foi punida no sétimo dia do 
banquete, que era também o sétimo dia da semana, ou seja, o Shabat. 
 
Por que Moderchai instruiu Esther  a esconder  sua identidade judaica? 
Os comentaristas nos dão inúmeros motivos. Aqui estão dois:  
 
1. Mordechai queria ter certeza de que ela conseguiria continuar observando os 
mandamentos da Torá. A corte pérsia não sabia da sua simpatia pelos costumes 
judaicos. Ou seja, quanto mais secreto ela mantivesse seu judaísmo, seria mais fácil 
cumprir os mandamentos em segredo. 
 
2. Ele temia que um dia Ahasuerus se aborrecesse com Esther como tinha sido Vashti. 
Se ele soubesse que ela era Judia, ele poderia descontar sua raiva por ela em todo 
povo (Targum). 
 
Como Esther  manteve o Shabat sem levantar  suspeita? 
Esther tinha sete empregadas (Esther 2:9). Ela fazia um rodízio entre elas, para que 
cada uma servisse num dia da semana. Dessa forma, a empregada que servia ela no 
Shabat só a via naquele dia e achava que Esther nunca trabalhava. Nos outros dias ela 
trabalhava porque sabia que ficar sentada sem fazer nada não seria saudável para sua 
saúde mental. 
 
Como Mordechai ouviu o plano de matar  o rei? 
Alguns dizem que ele soube do plano através de uma visão profética (Targum Sheini). 
 
O Talmud diz que os dois conspiradores, Bigsan e Seresh, estavam conversando na 
sua língua nativa, o Tursi. Mordechai era membro do Sanhedrin, e sendo assim era 
fluente em 70 idiomas. (Pelo menos, alguns membros do Sanedrín deveriam ser 
fluentes em todos os idiomas. Isso porque eles precisariam interrogar as testemunhas 
na sua língua mãe e não era permitido o uso de intérpretes.) 
 
O que aconteceu aos Judeus após o episódio de Pur im? 
Aproximadamente três anos depois Darius II (filho de Esther e Ahasuerus, que 
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sucedeu seu pai como rei um ano após a história de Purim) permitiu aos Judeus 
reconstruir o Segundo Templo Sagrado em Jerusalém. Estava em ruínas por 70 anos, 
desde sua destruição por Nebuchadnezzar em 422 a.e.c. (Os profetas Judeus 
anunciariam que os Judeus ficaram no exílio por 70 anos.)  
 
O Templo foi concluído logo após este episódio e os Judeus começaram a retornar 
para sua terra. O Segundo Templo durou mais 420 anos, até o ano de 69 da E.C. 
 
Por que o nome de D'us não é mencionado uma única vez na Meguilá? 
Num nível mais elevado, a idéia é de que no milagre de Purim D'us não foi revelado. 
Diferente do milagre de Chanucá, por exemplo, quando algo sobrenatural ocorreu: um 
pote pequeno de óleo durou por oito dias. Ninguém confundiria aquilo como um fato 
natural. Mas em Purim, os fatos aconteceram sucessivamente: Esther tornou-se 
rainha, ela teve acesso ao rei, Mordechai acabou sem querer ouvindo o plano dos dois 
rapazes que queriam matar o rei etc. etc. Então todos esses eventos poderiam ser mal 
interpretados como eventos naturais, ou simples "coincidências" se você preferir. 
Claro que tudo foi orquestrado por D'us para proteger os Judeus – mas não estava na 
sua cara. Ele estava trabalhando as coisas por trás da cena.  
 
Por isso que Seu nome não foi mencionado, para enfatizar o fato de que mesmo 
quando não vemos os milagres abertamente, não significa que D'us não participou do 
espetáculo. Como nos dias de Purim, a presença de D'us pode estar oculta – mas não 
significa que Ele não esteja lá fazendo Suas coisas. 
 
Esther  era sobr inha ou pr ima de Mordechai? 
Esther era filha de Avichayil, que era tio de Mordechai, por isso eram primos. 
Mordechai adotou Esther após a morte do seu tio. 
 
Talvez você pudesse perguntar porque sempre dizem que ele era tio dela? 
Provavelmente devido a diferença de idade entre eles. É muito mais lógico supor que 
uma criança órfã que cresceu como sua própria filha é de uma geração mais nova – 
uma sobrinha – e não da mesma geração, como uma prima. Mesmo possível, trata-se 
de um mal-entendido de Esther 2:15, quando se lê: "...Esther a filha de Avichayil, o 
tio de Mordechai...” , quando numa leitura rápida ou até mesmo desatenta, parece 
"Esther... Tio Mordechai" e dai a confusão. 
 
[Existe uma opinião no Talmud que Esther era sua esposa, não (somente) ele a adotou 
como filha. Baseado na leitura da palavra hebraica "bat" (filha) como "bayt" (casa): 
bayt significa esposa na terminologia do Talmud.] 
 
O que Esther  comeu no banquete não-kasher  do rei? 
Na Meguilá Esther (2:9) lemos que Hegai, o guardião das mulheres, fez algo especial 
para Esther e suas servas. O Talmud (Meguilá 13a) nos dá inúmeras possibilidades 
sobre o que vinha a ser este tratamento especial.  
 
Os rabinos dizem que ele lhe deu comida Judaica. (A pesar de Esther nunca ter dito 
que era judia, sabia-se que ela tinha crescido na casa de Mordechai. As pessoas 
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achavam que apesar de Mordechai ter adotado Esther ela não fosse Judia. Então 
Esther disse que queria comida Kasher, porque era o que ela estava acostumada a 
comer.)  
 
Shmuel disse que ele lhe deu bacon (oy gevald!). Não se preocupe, existe opinião que 
ela não comeu. Porém, alguns dizem que ela foi forçada a comer (Rashi). O 
comentarista Torá Temimá sugere que lhe tenham oferecido este bacon, mas ela não 
teria aceito. De acordo com a leitura de Aruch dos textos, não foi bacon, mas uma 
cobertura, um creme, de alface.  
 
Se Esther era Judia e se casou com um rei não judeu, por  que a intolerância com 
os casamentos mistos? 
Você entende que o relacionamento de Esther com Ahasuerus não era legal? De fato, 
de acordo com o Talmud, Esther já era uma mulher casada e feliz; casada com seu 
primo Mordechai. 
 
Você poderia perguntar: então Esther não estava interessada em ganhar o "concurso 
de beleza"? Essa é uma impressão que muitos têm dos tempos de escola... 
 
Absolutamente não. A Meguilá nos conta que enquanto as mulheres gastaram 12 
meses se embelezando com produtos cosméticos, se preparando para o grande evento 
real, Esther exigiu que nenhum ajudante de beleza fizesse nada nela. 
 
A vida pessoal de Esther é o lado triste da história de Purim frequentemente 
esquecido. Na verdade ela trouxe a salvação para todos os seus irmãos—o que 
certamente lhe trouxe uma enorme satisfação—mas teve que pagar um preço muito 
alto por essa salvação. Nossa heroína justiceira habitou por anos num palácio pagão. 
Tendo em mente por anos toda selvageria e corrupção vividas numa típica corte real. 
 
Acredito que isso nos ensina que a liberdade e o sucesso de uma pessoa são sempre 
resultado do sacrifício de outra.  

O que Aconteceu em Pur im? 

Purim aconteceu há aproximadamente 2.368 anos atrás em um lugar chamado Shushan 
(Susa), o Irã dos dias de hoje. O rei da Pérsia, naquela época, Ahasuerus II, estava 
comemorando o seu 3o. reinado e ofereceu um grande banquete. Durante o banquete, ele 
ordenou que sua rainha Vashti se apresentasse antes dele para mostrar a todos a sua beleza. 
Ela se recusou a ir e foi morta por ele. 
 
O rei entrou numa depressão profunda, até que ouviu a sugestão dos seus conselheiros e 
ordenou que todas as mulheres solteiras fossem levadas para a capital de Shushan. De todas 
elas, o rei escolheu uma que se chamava Esther, que era judia. Esther também era prima de 
um homem chamado Mordechai, que a aconselhou a não contar para o rei sobre suas 
origens. 
 
Enquanto isso, Mordechai circulava pelo palácio cuidando de Esther. Um dia ele escutou, 
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por um acaso, um plano para matar o rei. Ele contou para Esther, e ela por sua vez, contou 
ao rei. O rei investigou e matou os dois conspiradores. Desta forma, Mordechai tornou-se 
protegido pelo rei. 
 
Porém, havia um homem muito ruim chamado Haman. Apresentava-se como um fiel 
escudeiro do rei. Ahasuerus o promoveu ao posto mais alto do reinado. De acordo com a 
lei, todos deveriam curvar-se diante de Haman quando o mesmo passasse. Mordechai, um 
judeu orgulhoso, recusou-se a curvar-se diante de qualquer ser humano. Haman ficou 
transtornado. Queria livrar-se de Mordechai e todo o seu povo. Bêbado, ofereceu ao rei 
10.000 talents de prata (na época o valor de um talent era aproximadamente 20 a 150 libras) 
pelo direito de matar os judeus.  
 
Sem explicação, o rei concordou. O rei assinou um decreto convocando a todos para 
destruir, matar e aniquilar todos os Judeus, homens, mulheres e crianças, em apenas um dia 
- o 13o dia do mês de Adar. (Haman escolheu esse dia por meio de uma loteria, um sorteio 
na Pérsia, daí "Purim".) 
 
Mordechai rasgou seus trajes em sinal de luto. Todos os judeus da terra ficaram de luto. 
Eles se voltaram a D'us e rezaram. Eles mostravam uma força extraordinária para encarar 
esse desafio:ninguém optou por abandonar sua fé para salvar a própria pele. Eles 
permaneceriam Judeus e enfrentariam as conseqüências. 
 
Após dedicar-se ao lado espiritual do problema – jejuando e rezando — Mordechai voltou-
se ao físico, e preparou uma embarcação natural para a salvação de D'us. Ele enviou uma 
mensagem para a rainha fazer algo rapidamente. Esther tinha medo de ir até o rei sem ser 
chamada, porque se o rei estivesse de mau humor poderia matá-la por ter aparecido sem ser 
convidada. Mordechai disse-lhe para seguir em frente. Ela foi, e pediu ao rei para 
acompanhá-la junto de Haman na festa. Chegando lá Esther os convidou para uma outra 
festa.  
 
Na noite antes desta segunda festa, o rei não conseguia dormir. (Ele estava paranóico com o 
crescente poder de Haman e a proximidade dele com a rainha.) Seus servos liam uma 
história do seu livro de crônicas sobre o incidente em que Mordechai salvou a vida do rei. 
O rei desejava recompensá-lo, e perguntou para Haman (que estava justamente no pátio do 
palácio só esperando uma oportunidade para falar com o rei sobre seu plano de enforcar 
Mordechai) o que deveria ser feito para um homem que o rei desejasse honrar? Haman 
supôs que o rei estava se referindo a sua pessoa, e sugeriu que esta pessoa usasse as 
vestimentas reais, e fosse conduzida pela cidade montada num cavalo real. O rei disse para 
Haman fazer exatamente isso com Mordechai. Haman levou Mordechai por toda a cidade e 
voltou humilhado e acabado para casa.  
 
Na segunda festa Esther contou ao rei que Haman desejava destruir ela e seu povo. Foi a 
primeira vez que ela revelou a sua origem. O rei ficou enfurecido e pendurou Haman no 
mesmo galho que ele tinha preparado para Mordechai. 
 
Esther então pediu ao rei enviar um comunicado dizendo que os Judeus poderiam se 
defender até o 13o. dia de Adar. (Ele não poderia revogar um decreto real, pois uma vez 
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publicado não se podia rompê-lo ou voltar atrás.)  
 
Os judeus lutaram contra seus inimigos e venceram. Eles estabeleceram a data de 14 de 
Adar, como o dia em que descansaram da batalha e saborearam o gosto da vitória, sendo 
assim, um dia de comemoração para as futuras gerações. 
 
Purim é muito mais do que uma dramática história verídica. Enquanto tratamos 
externamente de uma celebração étnica, Purim traz consigo um significado espiritual muito 
mais elevado—a restauração da identidade espiritual do povo Judeu. Na época da história 
de Purim, todos os Judeus do mundo usufruíam do super poder contemporâneo, o Império 
Persa, que se estendeu da Índia à Etiópia. Eles eram os médicos e juízes naqueles dias. Eles 
eram bem sucedidos e muito orgulhosos do seu êxito. Identificavam-se com o povo que os 
recebeu, enquadraram- se nessa sociedade, ascenderam socialmente no pico da pirâmide 
social, eram Persas. Mas de alguma forma se esqueceram de D'us. Quando o prestígio, 
posição e poder falharam diante do ódio de Haman, mesmo quando sua própria irmã 
almoçou no palácio com seu maior malfeitor, eles dirigiram todas suas esperanças para o 
Céu e apressaram-se em voltar para os braços abertos do seu Pai. O renascimento espiritual 
resultante não só revigorou e revolucionou a sociedade judaica, que poucos anos depois, o 
Segundo Templo foi construído e os 70 anos de Exílio Persa chegaram ao fim. 

 

  

Na cidade de Shushan, na Pérsia, existia um rei chamado Achashverosh. 

Ao seu lado rondava sempre seu conselheiro Haman, homem perverso e que 
nutria um ódio mortal aos judeus. Era tão cruel, que certa vez bastou a rainha 
Vashti ser chamada a presença do rei, e por ter se negado, o rei mandou matá-la 
por sugestão de Haman. 

Mas é aqui que começa nossa história...o ano era 3394 do calendário judaico. 

  

     

 

  
Em todos os países procuraram uma nova esposa para substituir Vashti 
convocando e obrigando através de decreto, a presença de todas as moças ao 
palácio. 

 

Mordechai, um judeu temente a D'us e grande mestre de Torá 
que ensinava crianças judias a também cumprirem com amor e 
temor suas "missões" (as mitsvot, preceitos da Torá) não teve 
escolha senão mandar também sua sobrinha órfã a quem 
cuidava, ao palácio real, pedindo para que ocultasse sua 
verdadeira identidade judaica. Ela encantou a todos, e foi 
escolhida pelo Rei Achashverosh. 

 

 

     
Haman estava colocando em prática seus planos malignos. Começou a incitar o 
rei a perseguir e eliminar todos os judeus, homens, mulheres, idosos e crianças de 
seu reino. 
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Mordechai conta a Ester os planos de Haman, os quais acabou descobrindo, e 
ambos começam a jejuar convocando todo o povo a fazer o mesmo para serem 
salvos deste terrível decreto. 

Ester, a preferida do rei a quem ele oferecia metade de seus tesouros e reinado, 
convidou o rei e Haman a um banquete quando então revelou ao rei sua 
verdadeira origem e o temor de ver realizado o decreto do cruel Haman sobre seu 
povo. 

Haman nutria um indisfarçável ódio por Mordechai, pois este jamais havia se 
curvado a ele. Pretendia enforcar Mordechai, mas acabou ele próprio morrendo na 
forca, a mando do Rei Achashverosh. O rei reconheceu a fidelidade de Mordechai 
que o havia salvo anteriormente de uma conspiração de dois súditos para matá-lo. 

 
O povo judeu comemora o dia 14 de Adar com festa, banquetes e com muita 
música e alegria. Neste dia, nasceu a festa de Purim e junto com ela a Meguilá, 
que relata toda a história com todos seus detalhes. 

Um feliz, divertido e maravilhoso Purim para todos!!!    

 

 

A Meguilá em 60 segundos 

CÁPITULO 1 -- REI ACHASHVEROSH DÁ UMA FESTA 
 
1. Uma grandiosa celebração de seis meses marca o terceiro ano do reinado de 
Achashverosh, rei da Persia. 
 
2. A rainha Vashti nega o pedido do rei de demonstrar sua beleza para os visitantes lá 
reunidos. 
 
3. Os conselheiros do rei o recomendam que Vashti seja substituída por uma nova rainha. 
 
CHAPTER 2 -- ESTHER SE TORNA RAINHA 
 
1. Por todo o Império Persa, oficiais foram nomeados para identificar belas candidatas para 
suceder Vashti como rainha. 
 
2. Uma moça judia, Esther, sobrinha de Mordechai, é trazida para a capital da Pérsia como 
uma das candidatas. 
 
3. Mordechai sugere a Esther que to esconda sua identidade. 
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4. Esther é escolhida para sera rainha. 
 
5. Mordechai descobre uma conspiração para tirar o rei do trono. Mordechai informa 
Esther, Esther conta para o rei, e os conspiradores são enforcados. 
 
CHAPTER 3 -- A SUBIDA DE HAMAN 
 
1. Achashverosh nomeia Haman para ser seu primeiro ministroto. Todos se curvam em 
homenagem a Haman. 
 
2. Mordechai se recusa consistentemente a se curvar para Haman. 
 
3. Enraivecido, Haman faz votos de matar todos os judeus da Pérsia. 
 
4. Haman convence Achashverosh a destruir os judeus. 
 
5. Um edito real é disseminado por toda a Pérsia. O dia 13 de Adar é designado como a 
data para o extermínio de todos os judeus e para a pilhagem de todas as suas possessões. 
 
CHAPTER 4 -- A MISSÃO DE ESTHER SE TORNA CLARA 
 
1. Mordechai rasga suas roupas e coloca um pano com cinzas, em sinal de luto público. 
 
2. Mordechai manda uma cópia do decreto para Esther e pede que esta interceda perante o 
rei. 
 
3. Esther responde que abordar o rei sem ter sido chamada equivale a se arriscar à morte. 
 
4. Mordechai lhe diz que ela não teria escolha. 
 
5. Esther pede a Mordechai que peça aos Jews que jejuem e rezem por três dias antes que 
ela se aborde o rei. 
 
CHAPTER 5 -- A ESTRATÉGIA DE ESTHER, FÚRIA DE HAMAN 
 
1. O rei Achashverosh recebe Esther e lhe oferece virtualmente qualquer pedido. 
 
2. O pedido de Esther: que o rei e Haman se juntem a ela para um banquete. 
 
3. Depois do banquete, Haman vê Mordechai que novamente se recusa a curvar-se. 
 
4. Quando Zeresh, esposa de Haman, sugere que Mordechai seja enforcado, the a forca é 
preparada. 
 
CHAPTER 6 -- A REVERSÃO COMEÇA 
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1. O rei não consegue dormir e pede para ouvir as crônicas reais. 
 
2. Pela primeira vez o rei escuta da conspiração de assassinato que Mordechai tinha 
revelado. 
 
3. Na mesma noite, Haman vem ao rei para falar sobre o enforcamento Mordechai. 
 
4. Antes que Haman pudesse falar, o rei pede a Haman para homenagear Mordechai 
vestindo-o com vestimentas reais, sobre garanhão real, e pessoalmente guiando-o pelas ruas 
de Shushan, capital da Pérsia. 
 
CHAPTER 7 -- O REVERSO DA SORTE 
 
1. No segundo banquete, Esther revela sua identidade e anuncia que ela e seu povo estão 
prestes a serem. 
 
2. Esther identifica Haman como seu arqui-inimigo. 
 
3. O rei manda Haman ser enforcado na forca que tinha sido preparada para Mordechai. 
 
CHAPTER 8 -- O REVERSO SE COMPLETA 
 
1. Mordechai é nomeado primeiro ministro para substituir Haman. 
 
2. Um segundo edito real é promulgado, dando poderes aos judeus de lutar e mater a todos 
que tentassem machucá-los. 
 
CHAPTER 9 -- O FERIADO DE PURIM 
 
1. No dia 13 de Adar, um dia que havia sido designado para a destruição do povo judeu, se 
transformou num dia de vitória dos judeus contra seus inimigos. 
 
2. Os 10 filhos de Haman são enforcados. 
 
3. O 14o e o 15o dias de Adar são designados para celebrar a salvação. Estes são os dias de 
Purim. 
 
4. Mordechai inicia as práticas de Purim -- consistindo de uma refeição festiva, a troca de 
presentes ou comida, e a doação de ajuda monetária aos carentes. 
 
CHAPTER 10 -- MORDECHAI E A PERSIA 
 
1. A Pérsia, com Mordechai como primeiro ministro, floresce. 
 
2. O papel de Mordechai na história persa é escrito nas crônicas do rei. 
 
Adaptado de "One Hour Purim Primer," de Rabbi Shimon Apisdorf. 
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Pur im: o anti-semitismo ontem e hoje 

Num mundo de Bin Ladens, Arafats, Saddams e outros terroristas, falar em anti-semitismo 
pode ser arriscado. O que é anti-semitismo? A palavra se define como o ódio ou a 
hostilidade dirigido aos judeus. 
 
Mas é mais que isso. E é mais antigo que apostilas palestinas pregando a morte de judeus e 
a aniquilação de Israel ou a comparação, feita por um prêmio Nobel, entre o capo de 
concentração de Auschwitz, que matou milhões de judeus, e cidades na Cisjordânia. 
 
Purim nos faz lembrar disso tudo. E nos remete a uma época em que os persas tentaram 
exterminar os judeus (coisa que não foram os únicos nem a tentar, nem a falhar...) pelo 
simples fato de que éramos "diferentes". 
 
Uma passagem da Meguilá de Ester narra o fato. Conta a fala de Haman, quando, 
dialogando com o rei Achashverosh, acusa os judeus de serem "um povo espalhado e 
disperso entre as províncias do seu reino cujas leis são diferentes das de qualquer outro 
povo e que não obedecem às leis do rei". 
 
Haman, de acordo com essa linha de pensamento, defende a seguir: "Portanto, não é de 
interesse do rei tolerá-los". É assim que, até hoje, quando se explodem embaixadas, 
queimam sinagogas e esfaqueiam rabinos, pensam os anti-semitas de plantão. 
 
Vale dizer que o relato de Purim é o primeiro discurso anti-semita de que se tem 
informação e que serve de modelo a todos os demais, como se vê hoje... 
 
Contudo, Purim, festejado em 14 de Adar (ou de Adar Sheni, dependendo do ano), é um dia 
de alegria. "Os judeus instituíram e estabeleceram para eles... e para a posteridade, a 
obrigação de celebrar, a cada ano, estes dois dias..." (Meguilat Ester 10:27). 
 
A história foi assim. Nesta data festeja-se a salvação dos judeus das mãos dos inimigos que, 
não só naquela ocasião, mas em todos os tempos e lugares, nos quiseram destruir. 
 
Mas falar de Purim também não é falar apenas de festa, comemoração e alegria. Deve-se 
sempre lembrar que a Meguilá de Ester narra uma história na qual se tentou destruir os 
judeus. E daí, podemos descobrir algumas interessantes semelhanças com outro chug: 
Chanucá. 
 
A narração destas duas festas não está presente na Trá, afinal, elas aconteceram muito 
depois. Outra coincidência: Chanucá e Purim relatam milagres acontecidos com o povo 
judeu. 
 
E as duas narram a luta pela sobrevivência do judaísmo. Enquanto em Purim o motivo era 
físico, para evitar a aniquilação do povo, em Chanucá a luta era espiritual: os gregos 
queriam converter os judeus ao seu credo. 
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Purim e anti-semitismo. Haman e os que questionam a existência do Estado de Israel. Ester 
e os que brigam pela boa imagem do judaísmo e do Estado judeu. Ontem e hoje. E uma 
lição: a de que, apesar das adversidades, os judeus estão aí. Mesmo "diferentes", com suas 
tradições e particularidades. 
 

Os Personagens da Meguilá 

Ester  
 
A heroína do Livro de Ester. Tão logo é escolhida por Achashverosh como sua rainha, 
passa a ser chamada de rainha Ester na Meguilá. A Meguilá descreve-na como uma mulher 
de valor. Sua inteligência a ajuda a criar conflito, tensão e ciúmes entre Achashverosh e 
Haman. Graças a isso, o milagre aconteceu, e Ester pode salvar os Judeus da Pérsia da 
destruição. Segundo a Meguilá, o nome original de Ester era Hadassa. Seu pai, Avichail, 
era tio de Mordechai. Quando os pais de Ester morreram, Mordechai a criou em sua própria 
casa. 
 
Mordechai, o hebreu 
 
A origem do nome é babilônia, da divindade babilônica Morduk, mencionada no escritos 
do período persa. Sabe-se que os Judeus da Pérsia custumeiramente davam nomes 
babilônios a seus filhos. Mordechai era da tribo de Benjamim. Sua família, chefiada por 
Kish, foi exilada da Terra de Israel com Yeoachin, rei de Judá, em 597 AEC, cerca de 100 
anos antes de Achashverosh chegar ao poder. Kish era o pai do rei Shaul, portanto 
Mordechai era parente deste rei, que lutou contra os amalequitas e seu rei Agag (Samuel I 
15). Segundo os sábios, Haman era um dos descendentes de Agag. Assim, após várias 
gerações, a história permitiu o encontro de descendentes de inimigos históricos - Mordechai 
e Haman. O Livro de Ester descreve a continuação do conflito histórico, e sua conclusão 
bem sucedida com a vitória do Hebreu sobre o Amalequita. 
 
Achashverosh 
 
Rei da Pérsia e Média, usualmente identificado como Xerxes, que reinou de 486 a 465 
AEC. Achashverosh é descrito como intolerante com os povos que habitavam sob seu 
controle. No Livro de Ester é retratado como omisso e inconstante. Sua corte real possuía 
uma atmosfera de despedício, vaidade, extravagância, com festas nas quais o vinho fluia 
livremente - uma atmosfera alheia ao Judaísmo. Seu reinado é mostrado como aleatório, 
com decisões tomadas com frivolidade e ambiente de muita embriaguez. Achashverosh era 
filho de Dario, neto de Ciro, o rei que reinava quando os Judeus construíram o 2o Templo. 
 
Haman, filho de Hamdata, o Agaguita 
 
O primeiro-ministro de Achashverosh. Propos ao rei destruir o Povo Judeu do reino em um 
único dia, 13 de Adar. Segundo os sábios, Haman era temeroso e cauteloso, apesar de a 
Meguilá retratá-lo como poderoso e astuto. 
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Vashti 
 
Bela esposa de Achashverosh, que recusou a participar de um banquete promovido por 
Achashverosh para o povo de Shushan. Como punição, foi banida do palácio e Ester foi 
coroada em seu lugar. 
 
Bagtan e Teresh 
 
Dois dos eunucos do rei, que guardavam a porta do palácio e planejavam assassinar o rei. A 
trama foi descoberta por Mordechai, que contou a Ester. Ester, por sua vez, relatou a trama 
ao rei em nome de Mordechai. Os dois eunucos foram executados, e a boa índole de 
Mordechai foi registrada nas crônicas do rei. O mérito desta boa índole ajudou Mordechai a 
se aproximar do rei, e, junto com Ester, salvar os Judeus da destruição. 
 

Músicas 

 
Chag Pur im 
 
Chag Purim, Chag Purim 
Chag gadol laieladim 
Masechot, raashanim, shirim ve'rikudim 
 
Hava narisha, rash, rash, rash 
Hava narisha, rash, rash, rash 
Raashanim 
 

Leitzan 
 
Leitzan katan nechmad 
Roked im col echad 
 
Leitzan katan sheli 
Ulai tirkod iti 
 

Pur im 
Ani Purim, ani Purim 
Sameach u'mavdeach 
Ha'lo rak pa'am ba'shaná 
Avo le'itiareach 
La, la, la... 
 
Hedad Purim! Hedad Purim! 
Haku tof umiltztaim 
Ho mi iten uba Purim 
Lichodesh lichodshaim 
La, la, la... 
 
Rabi Purim, rabi Purim 
Emor na li maduá 
Maduá lo iachul Purim 
Pa'amaim ba'shavuá? 

Al HaNissim 
 
Al hanissim ve'al ha'purkan  
ve'al ga'gvurot 
Ve'al ha'tshuot ve'al ha'milchamot 
She assita la'avoteinu 
Ba'iamim hahem 
Ba'zman hazé 
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La, la, la... 
 

 
 

Costumes 

�  Mishloach Manot (shelakhmones) e Presentes para os Pobres 

 

 

O costume de enviar presentes (Mishloach Manot) deixa sua marca 
especial em Purim. Ao longo de Purim, homens e mulheres, jovens e 
crianças andam pelas ruas, carregando pratos, cestas e bandejas cheias de 
guloseimas de Purim escolhidas e cobertas com um guardanapo. Muitos 
destes "mensageiros" estão em fantasias e isto acrescenta uma beleza 
especial à atmosfera de Purim. 

Em Jerusalém, era habitual que meninas comprometidas enviassem Mishloach Manot 
especial, grande e suntuoso aos seus futuros maridos; bolos congelados, biscoitos e 
confeitaria eram formosamente organizados em bandejas redondas e gigantescas. 
 
Na Israel contemporânea, há formas de Mishloach Manot familiares, por bairro e nacionais. 
Elas são enviadas, por exemplo, aos soldados das FDI que servem no fronte, para os 
assentamentos nas fronteiras e para os necessitados. Crianças também trocam Mishloach 
Manot simbólicos nas escolas. 
 
�  Fazendo Barulho na Menção do Nome de Haman 

 

Há uma atmosfera especial na sinagoga durante a leitura da Meguilá. Muitos 
dos fiéis trazem sua própria Meguilá kasher, escrita em pergaminho, de 
acordo com a halachá - por temer que, caso contrário, eles possam perder 
uma palavra ou outra da leitura; eles podem assim suprir silenciosamente a 
palavra perdida em sua própria Meguilá, cumprindo a mitzvá [preceito] de 
ouvir a Meguilá em sua totalidade. 

 
 
Crianças com vários tipos de fantasias fazem todos os tipos de barulho - assobios, reco-
recos e assim por diante, para abafar o nome de Haman sempre que o leitor o pronuncia. 
Escutam-se batidas de varas, chocalhos e barulhos explosivos. O tremendo tumulto 
acrescenta-se à alegria geral. O leitor espera  
até o término do barulho para continuar a Meguilá, que lê até o próximo "Haman". 
 
Outro costume era escrever o nome de Haman no sapato e pisar forte até o nome do 
opressor ser apagado. 
 
O costume de fazer barulho quando o nome de Haman é mencionado é muito antigo e 
difundido pela Diáspora judaica. Alguns rabinos rígidos proibiram o costume, pois perturba 
a leitura da Meguilá, mas a atmosfera de Purim festiva triunfou e o costume se tornou 
profundamente arraigado ao folclore de Purim. 
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�  Jogos de Pur im 
 
Até mesmo nos tempos talmúdicos, o costume de jogar jogos especiais de Purim era 
difundido para aumentar a alegria. O Talmud conta um jogo antigo chamado "Meshavarta 
de-Purim" em que madeira e piche eram queimados em um buraco no chão, e as crianças 
saltavam ao redor da fogueira. 
 
No período dos Gaonim havia um costume difundido de queimar uma efígie de Haman e 
dançar em volta da fogueira. Algumas pessoas penduravam um grande anel sobre a 
fogueira e os jovens se penduravam nele para saltar sobre a fogueira. Ao longo dos séculos 
outros jogos de Purim evoluíram em várias comunidades, e em particular peças de teatro 
especiais para Purim, como a venda de Josef, Jacob e Esaú, David e Golias. 
 
Grupos improvisados para Purim passeavam pelas casas judaicas, apresentando suas peças. 
A peça mais difundida era, claro, "Achashverosh Spiel" na qual todos os heróis da Meguilá 
aparecem, toda encenada em versos, e acompanhada por belas músicas. 

�  Venahafoch Hu 
 
A atmosfera fácil, alegre de Purim deu origem a uma abundância de piadas, palhaçada e 
humor, baseadas nas palavras da Meguilá: "o oposto aconteceu." Em outras palavras, as 
pessoas brincam a respeito de tudo. 

�  " O Rabino"  de Purim 
 
Neste contexto, difundiu-se o costume de designar-se um "Rabino" de Purim. O papel deste 
"Rabino" é de recitar uma Torá de Purim, irônica, que satiriza passagens Bíblicas e 
Talmúdicas. O "Rabino" de Purim aproveita esta oportunidade para satirizar personalidades 
públicas e líderes da comunidade, satisfazendo "desejos de vingança" contra estes 
"déspotas", acumulados durante o ano. 

�  Comidas Especiais de Pur im 
 
Hamantashen (Oznei Haman - Orelhas de Haman) 
 
A comida mais difundida de Purim é uma massa especial, popularmente conhecida como 
Hamantashen. é um pedaço triangular de massa, normalmente recheado com sementes de 
papoula adocicadas. A origem do nome é obscura e há várias teorias. Algumas pessoas 
dizem que Haman usou um chapéu de três pontas, e por isso o formato da massa é 
triangular. Outros recorrem ao midrash que relata que, quando Haman entrou na tesouraria 
do Rei, terminou curvado, coberto de vergonha, e humilhado (literalmente "com orelhas 
cortadas"). Hamantashen também significa que Haman deixava suas forças chegarem à 
exaustão quando queria prejudicar os Judeus ("tash coho"), e deduz-se que este será o 
destino de todos os tentam prejudicar os Judeus. 
 
A fonte da massa eram aparentemente bolsas de sementes de papoula chamadas 
"Mantashen". O nome foi torcido intencionalmente a "tash" de Haman - bolsas de Haman. 
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é uma mitzvá devorar Haman com boca aberta. Além Hamantashen, biscoitos feitos de 
açúcar e goma também são difundidos em Purim. 
 
Kreplach 
Carne picada coberta com massa, também triangular. A razão para comer kreplach em 
Purim é justificada de duas maneiras, baseadas em suas iniciais. 
 
*  KRP - Kipur, Hoshana Rabá, Purim - estes são os feriados nos quais nós comemos 
Kreplach, e eles estão conectados com "bater" e "golpear" (na véspera de Iom Kipur - 39 
chicotadas que os penitentes se aplicam; Hoshaná Rabá - quando se golpeiam as Arevot; 
Purim - quando se "bate" em Haman durante a leitura da Meguilá. 
 
*  Baseado no verso no livro de Deuteronômio (13:16): "Hakeh takeh et yoshvei ha-ir" 
(Você seguramente golpeará os habitantes da cidade), em relação a bater e golpear: HAKE 
TAKEH - Hoshaná Rabá, Kipur, Haman - "Tochlu Kreplach Harbe" (Você comerá muito 
Kreplach!!!) 
 
Chalá de Purim 
Uma chalá especial, grande e com passas é assada para a refeição de Purim. Também são 
assados bolos, misturados com óleo e untados com manteiga, cobertos com gema de ovo e 
enfeitados com chocolate e doces. 
 
Peixes de Purim 
Em Purim, os peixes não são preparados da mesma maneira que nos outros chaguim. Eles 
são normalmente cozidos em vinagre, passas e temperos.  
 
Sementes 
Várias fontes antigas fazem menção ao costume de se comer sementes na véspera de Purim 
em memória a Ester que comeu apenas sementes no palácio do Rei. Esta também é a fonte 
do costume de rechear o Hamantashen com sementes de papoula. 
 
Feijões e cereais 
Em muitas regiões as pessoas comiam feijão e cereais em Purim, em memória à devoção de 
Ester que não comeu nenhuma comida não casher no palácio de Achashverosh, mas apenas 
cereais. Também pode haver uma referência aqui para aflição e lamentação, simbolizadas 
por cereais e feijões. 
 
Peru 
é habitual comer peru (tarnegol hodu) em Purim, em memória a Achashverosh que reinou 
da índia (Hodu) à Etiópia. É sabido que o peru foi considerado um símbolo de tolice nas 
nações européias e entre os Judeus em geral, e há portanto uma referência à tolice de 
Achashverosh. 

�  Fantasias 
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O costume de usar fantasias em PurimPurim, embora os rabinos Ashkenazim 
proibiam isto absolutamente. O Rabino Yoel Sirkis, da Polônia, opunha-se 
amargamente a esta permissão, que ia contra o versículo do livro 
Deuteronômio (22:5): "uma mulher não usará o artigo de vestuário de um 
homem, nem um homem vestirá o artigo de vestuário de uma mulher." 

 
 
Ele também proibia aos homens máscaras que impedissem que fossem reconhecidos, 
proibição esta tanto para Purim quanto para casamentos. 
 
Nos nossos tempos, a revelação externa mais distinta de Purim é o uso de vestidos 
caprichados, principalmente pelas crianças, embora os adolescentes e adultos às vezes se 
vestem a rigor em público ou participem de bailes de máscaras. 
 
UMA ANTOLOGIA DE PURIM: Se expandido e reeditou Compilado e Editado por: Ora 
Limor e Haya Shenhav, Departamento para Educação e Cultura Judaica na Diáspora 
 

A Palavra 'Pur im'  

A origem da palavra 'Pur ' aparenta ser persa. Como escrita na Meguilat Ester, significa 
'sorteio'. Purim é o plural da palavra 'Pur ', e portanto significa 'sorteios'. A festa se chama 
Purim devido aos sorteios promovidos por Haman. 
 
A palavra Pur também está relacionada com a palavra hebraica 'porer ', que significa 
desmantelar, quebrar, destruir, quebrar em pedaços. A palavra 'hefir ', derivada do verbo 
'pur ' tem o sentido de cancelamento, quebra de algo permanente, como a violação de uma 
aliança, o fim de um casamento ou uma greve. 
 
O significado mais antigo para a palavra 'pur ' é 'pequenos fragmentos de pedra ou 
cerâmica'. Este uso bastante antigo da palavra tem sua origem no costume antigo de se 
fazer sorteios utilizando pequenas pedras, ou pedaços de pedra, numa urna. Conhecemos 
esta maneira de sortear-se através da Bíblia. No livro de Josué, foi descoberto que Achan 
violou seu cherem em Jericó apenas depois que toda a população passou por sorteios 
diversos. 
 
Um uso semelhante prevalesceu na Grécia, na cidade de Atenas. Para determinar quem era 
indesejável na cidade e deveria ser expulso, os nomes eram gravados em pedaços de 
cerâmica (ostracon), e lançados numa urna. Esta é a origem da palavra ostracismo, que 
significa excluir, por consentimento geral, da sociedade e de privilégios. 
 
Haman escolheu fazer sorteios para determinar o dia e mês mais propícios para atacar os 
Judeus. Os antigos persas acreditavam que os signos do zodíaco afetavam o destino do 
homem, e creditavam muita honra aos astrólogos e magos. Para muitos pesquisadores, o 
sorteio não resultou no mês de Adar por acaso, mas intencionalmente, já que uma 
importante festa persa da deusa Anahita era celebrado no meio deste mês, e o interesse de 
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Haman era deixar o povo contra os Judeus justamente durante estes dias de alegria e 
entusiasmo. 
 
A palavra 'pur ' tem significado semelhante ao da palavra 'payis'  
- loteria, tão difundida em Israel. A Mishná relata que nos serviços do Templo, em 
Jerusalém, os Cohanim competiam pelas tarefas mais importantes. Certa vez aconteceu que 
dois sacerdotes correram para fazer algo, mas um puxou o outro, que caiu e quebrou a 
perna. Ficou então decidido que aquela, e outros tarefas, teriam seus responsáveis definidos 
apenas através de um sorteio feito numa urna. 
 
Nos tempos modernos, quando se procurava uma palavra para a loteria israelense, a palavra 
'payis' foi escolhida. Esta palavra surgiu no vocabulário hebraico cerca de 600 anos após a 
palavra 'pur ', mas foi preferida para que a palavra 'Purim' permacesse identificada apenas 
com a festa. 
 
Uma palavra recentemente introduzida na língua hebraica é ' ', uma pequena festa parecida 
com Purim. Com o tempo, 'Purim' se transformou num símbolo de salvação para os Judeus, 
e diversos 'Purims' foram estabelecidos para marcar dias em que os Judeus foram salvos em 
diversos lugares do mundo de situações de perigo. Esses 'Purims' especiais eram chamados 
segundo o local onde o milagre havia acontecido, por exemplo: Purim de Frankfurt, Purim 
de Saragossa, Purim de Casablanca, etc. 
 

De Que Se Trata? 

 

O Livro de Ester (Meguilat Ester), a base da festa de Purim, 
conta uma das mais queridas histórias bíblicas. Haman, o 
vilão da história, desenvolve um plano para aniquilar os 
Judeus da Pérsia - e este é aprovado pelo Rei Achashverosh. 
Através de uma complexa seqüência de eventos, a Rainha 
Ester, judia, e seu pai adotivo, Mordechai, conseguem 
interceder diretamente com o rei, estragando o plano 
diabólico de Haman, e destruindo-o, junto com sua família e 
outros inimigos do Povo Judeu. É então proclamado o feriado 
de Purim. 

 
Mas... Purim - a Festa dos Sorteios - parece repleta de contradições. Numa hora, os Judeus 
estão sem ajuda e desesperados de medo; em outra, estão lutando contra seus inimigos e 
vencendo-os. Milagres acontecem, e o nome de D'us nem é citado. Em Purim, os Judeus 
reafirmam sua lealdade ao Judaísmo, e alcançam novos níveis espirituais. Mas então vem 
as máscaras, paródias, banquetes e bebidas. 
 
Purim nos ensina a ver através das contradições da vida, e perceber que elas são todas parte 
do plano. Muito antes de Haman escrever seu decreto de destruição, uma rainha é deposta 
para dar passagem a Ester, que no fim das contas salva os Judeus. O remédio vem antes da 
doença. Purim significa sorteios - como na loteria. Mas a seqüência de eventos sugere 

19



qualquer coisa menos sorte. 
 
Resumindo, Purim é a festa da unidade judaica. Assim como as contradições de Purim 
desembocam num tema unificado - o Povo Judeu deve ser unido, "be'lev echad" - em um só 
coração - , para comemorar. 
 
O Gaon de Vilna escreveu que a Torá jamais poderia ter sido aceita por uma nação dividida 
- a nação teria que ser "Be'lev echad, ke'guf echad" - como um só coração num só corpo. 
Assim como os Judeus se uniram no Monte Sinai, eles o fizeram em Purim. Com sua 
alegria, "kimu vekiblu haiehudim" - "os Judeus confirmaram e aceitaram" (Meguilat Ester 
9:27) manter o Judaísmo, com ainda mais entusiasmo que no Monte Sinai (Talmud Shabat 
88a). 
 
Todas as quatro observâncias de Purim nos levam à união. Primeiro, sentamos todos juntos 
para ouvir a leitura da Megulá. Depois, a mitzvá de Matanot LaEvionim - presentes para os 
pobres - une os pobres e os ricos. Mishloach Manot - enviar guloseimas - reforça a ligação 
entre nós e nossos amigos. Mas ainda não é suficiente. 
 
Finalmente, para separar as barreiras que nos separam, nós bebemos. A bebedeira da 
refeição de Purim deve nos libertar de nossas inibições, não para nos levar à selvageria, 
mas para nos permitir mostrar nossos mais interiores e profundos sentimentos de amor uns 
pelos outros. Ao bebermos (com moderação), diminuimos as fronteiras que nos separam 
uns dos outros, para nos sentirmos ainda mais como uma unidade. 
 

Compilação da Meguilat Ester  

1. O BANQUETE DE ACHASHVEROSH, O REINADO DE ESTER E A 
SALVAÇÃO DE ACHASHVEROSH DA MORTE 
 
Há muitos anos, após a destruição do Beit Hamikdash em Jerusalém, os Judeus 
foram expulsos de Eretz Israel e se dispersaram entre os povos. 
 
Os Judeus moravam também em Shushan a capital, sob o domínio do rei 
Achashverosh, rei da Pérsia e Madai, que reinava da índia até a áfrica Negra, 27 
países. 
 
Ao completarem 3 anos de reinado, o rei organizou um banquete (festa) a todos os 
ministros e súditos. A rainha Vashti também organizou um festa para as mulheres. 
Depois de sete dias o rei embriagado pediu para trazerem e rainha Vashti e mostrá-
la a todos os convidados, porém a rainha Vashti negou-se a comparecer. O rei ficou 
muito enfurecido e por sugestão de seus ministros e súditos decidiu expulsá-la. 
Após ter expulsado Vashti, o rei Achashverosh ordenou a seus ministros e súditos 
que encontrassem uma outra rainha, mais bonita. Os criados passaram por todos os 
países do reino, procuraram e trouxeram todas as moças bonitas para o castelo para 
que o rei escolhesse pessoalmente a rainha. 
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Dentre as belas moças que foram escolhidas encontrava-se também Ester, a hebréia, 
moça orfã, que cresceu na casa de seu tio Mordechai. Quando Ester foi levada para 
o palácio real, Mordechai, o hebreu, ordenou-lhe que não revelasse a sua 
descendéncia hebréia. 
 
Dentre todas as moças Achashverosh gostou de Ester e a elegeu para ser a rainha. 
Mordechai passou a morar perto do palácio, para saber como Ester estava. 
 
Certo dia, quando se encontrava perto do portão do palácio, Mordechai ouviu dois 
ministros reais intencionando matar Achashverosh, e Mordeohai revelou o fato a 
Ester, e ela alertou o rei, e com isso salvou-lhe a vida. 
 
2. A FIGURA DE HAMAN, ESTER é ENVIADA PARA PEDIR POR SEU POVO 
E CONVIDA HAMAN E ACHASHVEROSH PARA UMA FESTA 
 
O rei Achasverosh tinha muitos ministros e súditos, porém o Primeiro-ministro, e o 
mais honrado de todos era Haman, um homem ruim e falso, descendente dos 
amalequitas, que exigia de todos que se curvassem e se ajoelhassem para ele, e com 
isso todos se curvavam quando ele passava, apenas Mordechai o hebreu, tio de 
Ester, negou-se a ajoelhar para ele. 
 
Haman ficou muito enfurecido, e por isso odiava todos os hebreus (Judeus), e 
decidiu exterminá-los todos num mesmo dia. Para determinar o dia adequado, 
realizou um sorteio - sorteou dentre todos os dias do ano, e a sorte caiu no dia 13 de 
Adar. Daí o nome Purim (que em hebraico quer dizer sorteio), pelo sorteio que 
Haman realizou. 
 
Após Haman ter determinado o dia, recebeu a autorização do rei para exterminar, 
matar e aniquilar todos os hebreus (Judeus), que morassem nos países sob o 
domínio do Rei Achashverosh. 
 
Quando os hebreus souberam disso, Mordechai reuniu-os todos no Beit HaKnesset. 
Eles jejuaram e rezaram para D'us por três dias seguidos, para que os salvasse das 
mãos de Haman - o perverso, e de suas atrocidades. 
 
Mordechai pediu a Ester que tentasse influenciar o rei Achashverosh para que 
anulasse a perversidade que recaíra sobre os hebreus. Ester temeu dirigir-se ao rei, 
porém entendeu que apenas ela poderia tentar reverter a maldade. Reuniu forças e 
coragem, dirigiu-se ao rei e solicitou sua audiência. Ao chegar ao rei, Ester 
encontrou simpatia em seus olhos. Ele estendeu-lhe o cedo de ouro e disse-lhe: 
"Qual é seu problema, Ester, e qual a sua solicitação? Até metade do meu reino eu o 
darei a você." - Ester apenas pediu que o rei e Haman viessem para a sua festa, que 
ela estava preparando em suas homenagens, em sua casa. 
 
Haman ficou muito lisonjeado com a parte que lhe tocava em ser convidado à casa 
da rainha; porém ao sair do palácio, ao ver Mordechai no portão do rei, e que não se 
curvou para Haman, ficou enfurecido. Correu à sua casa e contou a Zerash, sua 
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esposa, e a seus dez filhos sobre a lisonja que lhe cabia, porém esta honra não lhe 
valia enquanto Mordechai não se curvasse a ele, enquanto Mordechai não se 
ajoelhasse para ele. Então, os membros de sua família lhe sugeriram que construísse 
uma grande forca e que lá enforcasse Mordechai, o hebreu. Esta sugestão deixou 
Haman feliz. 
 
3. ACHASHVEROSH E HAMAN JUNTO A ESTER, A QUEDA DE HAMAN, A 
SALVAÇÃO DOS JUDEUS 
 
Naquela noite o rei estava com o sono perturbado. Ele ordenou a seus súditos que 
lessem para ele do livro de memórias. O capítulo que lhe foi lido era a história que 
relatava como Mordechai, o hebreu, salvou a vida do rei. Isso ocorreu quando 
Mordechai, o hebreu, revelou ao rei Achashverosh que Bagtan e Tarash queriam 
assassiná-lo. Agora, o rei lembrou que não havia agradecido a Mordechai, e não lhe 
havia dado nenhum prêmio por te-lhe salvo a vida. 
 
O rei chamou a Haman e perguntou-lhe: "O que fazer ao homem a quem o rei que 
reconhecer?". Haman estava certo de que o rei se referia a ele próprio, portanto 
sugeriu que lhe vestissem com roupas reais e o colocassem sobre o cavalo real e o 
levassem pelas ruas de Shushan, a capital, e um dos ministros reais levaria o cavalo 
e lhe diria: "Assim se fará com o homem a quem o rei lhe dá seu reconhecimento!". 
 
Então o rei disse a Haman que se apressasse e trouxesse a vestimenta real e o cavalo 
e que assim fizesse com Mordechai, o hebreu, que morava no portão do palácio. 
Haman vestiu Mordechai, o hebreu, com as roupas reais, colocou sobre o lombo do 
cavalo e o conduziu pelas ruas da cidade proferindo-lhe: "Assim se fará ao homem a 
quem o rei lhe dá seu reconhecimento!". 
 
Após Haman ter conduzido Mordechai pelas ruas da cidade retomou à sua casa: 
"Haman correu à sua casa enlutado e de cabeça baixa." Haman contou a seus filhos 
e à Zerash, sua esposa, tudo o que lhe havia acontecido, e eles lhe disseram: "O que 
lhe aconteceu agora com Mordechai é um sinal do que irá ocorrer con você no 
futuro". "Pois ele se curvará a seus pés". 
 
O rei Achashverosh e Haman vieram para o banquete da rainha Ester. Depois do rei 
ter bebido e comido, disse à Ester: "Peça o que quiser, Ester, e eu lhe darei, e o que 
solicitar, lhe darei até metade de meu reino." A rainha Ester respondeu: "Dê-me a 
minha vida como pedido e a de meu povo como solicitação" - Ester contou ao rei 
sobre a perversidade de Haman em querer matar e destruir todos os Judeus. Agora 
revolou-lhe que era hebréia, e por isso destinada a morrer juntamente com seus 
irmãos hebreus. 
 
Quando o rei ouviu isso ficou muito enfurecido e perguntou: "Quem é este homem 
que teve a coragem de fazer isso?" - Ester respondeu: "Um homem perverso e 
inimigo que é este Haman!" - Haman se assustou muito com as palavras de Ester e 
com a reação do rei, e que, imediatamente o rei ordenou que o perverso Haman 
fosse enforcado na árvore que havia preparado para Mordechai, o hebreu. 
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Depois disso Ester revelou ao rei a proximidade de Mordechai com ela. "E o rei 
transferiu o título que era de Haman para Mordechai". E Mordechai tornou-se o 
braço direito do rei. 
 
Ester conseguiu o ìndulto do rei para que cancelasse a perversidade, de destruir, 
matar e dizimar todos os Judeus de todos os países do reinado de Achashverosh; e o 
rei disse a Mordechai que escrevesse uma nova ordeme que assinasse em natureza 
real. Esta nova ordem permitira a todos os Judeus permanecerem vivos, matar quem 
tentar exterminá-los e se vingarem de seus inimigos. 
 
Assim, o péssimo dia em que Haman queria matar e destruir todos os Judeus, 
transformou-se em um dia de alegria e regozijo. 
 
E Mordechai saiu diante do rei com roupas reais e coroa de ouro. E a cidade de 
Shushan alegrou-se e se regozijou: e para os Judeus houve brilho e alegria e 
felicidade e veneração. 
 
Desde então, todo ano costumamos comemorar a festa de Purim exatamente no dia 
em que tudo se transformou: 14-15 Adar - "da tristeza para a alegria e do luto para o 
dia festivo, para dias de banquete e mishloach manot com os semelhantes, e 
presentes aos pobres. 

 
 

Anti-semitismo e a Meguilat Ester  
Prof. H. Gavr iyahu 

De certa forma, o exílio babilônico foi extremamente traumático para o povo Judeu. 
Ninguém em Jerusalém acreditara que o Templo seria destruído e que Jerusalém cairia em 
mãos inimigas. "Os reis da terra, e todos os habitantes do mundo, não teriam acreditado que 
o adversário e o inimigo poderiam entrar pelos portões de Jerusalém" (Eicha 4:12). 
Inocentemente, as pessoas acreditaram que se rezassem pelo Templo, nenhum mal lhes 
aconteceria. Quando Jerusalém foi destruída e o Reino de Judá exilado, o povo inicialmente 
se desesperou. 
 
Entretanto, o exílio babilônico também marcou uma grande mudança na história judaica. 
Os exílados de Jerusalém e do Reino de Judá não abandonaram sua dedicação a D'us, até 
mesmo quando permaneceram na Babilônia, um país de idolátras por excelência. Neste 
exílio, começaram a acreditar que Israel era um povo eterno, um povo que retornaria à sua 
antiga pátria, um povo cuja existência eterna estava garantida acima de todas as forças 
naturais, o sol e a lua. (Jeremias, capítulos 31, 33, Isaias capítulo 60). 
 
O Livro de Ester é uma narrativa histórica que conta como uma força sobrenatural protege 
a existência de Israel. O narrador e os leitores da Meguilá não têm nenhuma dúvida que o 
alívio e a salvação virão ao Povo Judeu de uma forma ou outra. Também não há nenhuma 
dúvida na mente de todos que, se Mordechai é Judeu, qualquer vilão adversário tombará 
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ante seu poder. Além disso, o narrador acredita que a história do Livro de Ester e de Purim 
serviu como um fator religioso e psicológico inspirador de otimismo e esperança, na 
existência do povo Judeu, ao longo do seu exílio. 
 
Entretanto o Livro de Ester era uma história clássica, usada por anti-semitas em toda 
geração para atacar, demonizar e condenar o Povo Judeu. O medo do anti-semitismo foi 
mencionado na Guemará. "Ester disse aos Sábios: Estabeleçam este feriado para sempre. 
Eles lhe disseram: você fará com que outros povos se virem contra nós". Rashi explica: 
porque nós alegramos da sua derrota. (Tratado da Meguilá página 7a). 
 
Um anti-semita que usou o Livro de Ester como base para o anti-semitismo foi o 
reformador religioso alemão, Martinho Lutero, nascido há 500 anos. Em sua tradução, 
introduziu anti-semitismo nas entrelinhas, mostrando Ester como o típico Judeu 
desprezível, ansioso para derramar o sangue pagão. Lutero aconselha ao cristão que não 
entre em discussões com osJudeus, mas dizer-lhes: Você sabe, Judeu, foram destruídos 
Jerusalém e seu reino, junto com o Templo e o sacerdócio, mais de mil anos atrás?.. O 
exílio mostra que D'us não é seu D'us e os Judeus não são seu povo escolhido... Com a 
destruição de Jerusalém D'us, já demonstrou que os méritos dos Patriarcas não os salvaram. 
(Yehezkel Kaufman, "Gole Venechar", vol. 1, pág. 299). 
 
O argumento principal usado pelos anti-semitas Cristãos era que o exílio é eterno. 
 
Deve se notar que Lutero não entendeu o conteúdo exato do Livro de Ester. Realmente, 
nem todos os frequentadores das sinagogas entendem que o decreto de aniquilação não foi 
eliminado como Ester pediu. O Rei Achashverosh nada mais fez do que emitir um édito que 
selou com seu anel, concedendo a permissão aos Judeus para se defender. 
 
Em verdade, uma batalha ocorreu entre os Judeus e seus inimigos. O autor da Meguilá foi 
subjugado assim pela força do milagre, sobretudo que os Judeus tiveram sucesso ao vencer 
o inimigo, que ele não achou necessário contar que houve uma batalha feroz entre os dois 
acampamentos - e pode se assumir que também houve algumas vítimas judias. O narrador 
está particularmente interessado com a contagem das vítimas inimigas dos Judeus. Em 
todos os países do império de Achashverosh, a batalha foi decidida em um dia, exceto de 
Shushan onde foi necessário um dia a mais para decidir o embate. 
 
O ponto fundamental está no capítulo 8, versículo 11: "... em que o rei concedeu aos Judeus 
que estavam em cada cidade se reunir, e se defender, destruir, matar, e causar a destruição 
das pessoas e províncias que os atacariam". Eles receberam permissão para atacar seus 
inimigos, e as palavras "pequeno e mulheres" se referem aos inimigos que pretendiam 
destruir todo o Povo Judeu. 
 
A tese do Livro de Ester e o anti-semitismo também têm uma perspectiva contemporânea. 
O estudioso alemão, Prof. Hans Berdteke de Leipzig, escreveu uma interpretação detalhada 
do Livro de Ester com o intento de remover todas as sutilezas anti-semitas alimentadas 
pelos padres e leitores cristãos de acordo com a tradução da Meguilá. 
 
Há algum tempo atrás, uma conferência mundial da Igreja protestante aconteceu em 
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Genebra, Suíça, reunindo as igrejas que seguem os ensinamentos de Martinho Lutero. Eles 
decidiram publicamente que os protestantes de hoje se dissociam do anti-semitismo de 
Martinho Lutero. Nisto, eles seguem o exemplo da Igreja católica que, em seu Segundo 
Conselho Ecumênico, publicou um documento que revoga a acusação de deícidio contra os 
Judeus. 
 
Estas mudanças na perspectiva cristã foram causadas por um lado pelo horror do 
Holocausto, mas principalmente pela criação do Estado de Israel. Durante mil e seiscentos 
anos, os cristãos tinham escarneceram os Judeus com a reivindicação que seu exílio era 
eterno e definitivo. A história mostrou esta atitude ser infundada. A criação milagrosa do 
Estado Judeu soberano e independente na terra de nossos antepassados, depois de um 
intervalo tão longo de tempo, foi um golpe contra a teologia cristã. As principais linhas do 
cristianismo estão começando a modificar posições teológicas que existiram durante 
séculos. 
 
Com a dissociação do anti-semitismo de Lutero, expresso em particular na sua tradução, e 
notas do Livro de Ester, o Livro de Ester está sendo aceito como uma história religiosa com 
tons humanitários, demonstrando que a retidão sempre prevalece sobre o mal. 
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