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JEJUM DA RECOMPENSA
Introdução:
Estaremos estudando a palavra do Senhor no que diz respeito ao Senhor recompensando cada um. Vamos
refletir muito sobre o que merecemos, como recompensa no presente, referente ao que fizemos no
passado, bem como o que merecemos no futuro referente ao que estamos realizando no presente.
O Espirito Santo certamente nos auxiliará em tudo, para enxergarmos com os olhos de Deus as nossas
próprias atitudes, nos avaliando com sobriedade e retidão.
A palavra de Deus nos dará força e coragem para assumir o que é preciso, mudar o que deve ser mudado e
buscar o que acrescentará recompensas positivas para nossa vida terrena e futura.
O Senhor nos encherá de esperanças, e todos nós sentiremos já recompensados por estarmos servindo ao
Senhor.
Texto: Salmo 62:11 e 12.
V: 11 e 12 = Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto: Que o poder pertence a Deus e a ti Senhor, pertence
a graça: pois a cada um retribui segundo as suas obras.
 1° Uma vez falou Deus, “duas” vezes ouvi: Para entendermos a palavra de Deus precisamos ouvi-la
com os ouvidos naturais e com os ouvidos espirituais. (Neste jejum estando presente nas
ministrações você ouvirá com os ouvidos carnais e o Espírito Santo conduzirá a palavra até o teu
espirito e muitos segredos serão revelados em nome de Jesus.
 2° Que o poder pertence a Deus e a ti Senhor pertence a graça: Isso quer dizer que Deus é o
proprietário do poder e da graça, por isso Ele tem para retribuir, recompensa, restituir e doar a
mim e a você o que nos é devido.
 3° Pois a cada um de retribuis segundo suas obras. (ler Romanos 2: 1 à 11).
Jeremias 32:18 e 19.
V: 18 = Tu usa de benignidade com milhares e tornas a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles, tu
és o grande poderoso Deus cujo nome é Senhor dos Exércitos.
V: 19 = Grande em conselho e magnifico em obras; porque os teus olhos estão abertos sobre todos os
caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas
obras.
O profeta Jeremias recebe as revelação do poder de Deus, em estar atento a observar os caminho que
homens escolhem e o que produzem nestes caminhos, para ser justo Deus quando recompensar cada
homem. Diante desta revelação Jeremias louva ao Senhor declarando:
•
Tu és o grande e poderoso.
•
Deus cujo nome é Senhor dos Exércitos.
•
Grande em conselho.
•
Magnífico em obras.
Obs: Se você consegue crer que neste momento Deus está te observando no caminho que você escolheu, e
ao mesmo tempo observa toda a humanidade, para ser justo quando recompensar cada um; Certamente
você fará o mesmo de Jeremias: Comece a louvar a Deus ... Aleluia ! Aleluia ! Aleluia !
1°) Ninguém jamais ficará sem a recompensa:
Colossenses 3: 25 = Pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisto não há acepção
de pessoas.
 Salmo 58: 11 = Então se dirá na verdade há recompensa para o justo, há um Deus, com efeito, que
julga na terra.

2°) A recompensa que o senhor reserva para cada um está sempre diante do Senhor e somente ele sabe2
exatamente o momento de nos entregar.
 Isaías 40: 10 = Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará: eis que o seu
galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa.
3°) Davi aprecia o ensino que vem de Deus, mais do que a glória, honra, sabedoria e sucesso, que são alvo
dos homens mundanos. Davi vê descortinados novos horizontes de gozo, paz, confiança e vitória.
 Salmo 19: 7 à 11. (Orar o Salmo com a igreja).
V: 7 = A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, testemunho do Senhor é fiel, e da sabedoria aos
símplices. V: 8 = Os preceitos do Senhor são retos, e alegram o coração, mandamento do Senhor é puro, e
ilumina os olhos.V: 9 = O temor do Senhor é límpido e permanente para sempre os juízos do Senhor são
verdadeiro e todos igualmente justos.V: 10 = São mais desejados que o ouro, mais do que muito ouro
depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. V: 11 = Além disso, por eles se admoesta
teu servo; em os guardar há grande recompensa.
Além de ser maravilhoso conhecer a palavra de Deus e experimentá-la há grande recompensa para quem os guarda.

4°) Recompensa final
 Apocalipse 22: 12 - E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir
a cada um segundo as suas obras.
Aleluia ! Glória a Deus !
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1° Parte
RECOMPENSA POR NÃO SE VOLTAR CONTRA DEUS, NAS AFLIÇÕES INEXPLICÁVEIS
Texto: Jó: 1:20 à 22,2:7 à 10, 7:5, 9:20, 10:14, 19:14 à 27, 42:1 à 6 - 10 à 17
Estes versículos resumem o sofrimento de Jó e suas atitudes de fidelidade para com Deus. Jó se queixa,
sente a ausência de Deus, mas não se revolta contra Deus. Mas mesmo assim quando Deus começa ensinalo quando se apresentava; Jó pede perdão ao Senhor imediatamente.
INTRODUÇÃO:
A história de Jó lida com a pergunta dos séculos: “Se Deus é justo e amoroso, por que permite que uma
pessoa justa sofra tanto?”.
Obs: Sobre este assunto o livro revela as seguintes verdades:
1°) Satanás, como adversário de Deus, teve permissão para provar a autenticidade da fé de um homem
justo, por meio da aflição, mas a graça de Deus triunfou sobre o sofrimento, porque Jó permaneceu firme e
constante na fé, mesmo, quando parecia não haver qualquer proveito em permanecer fiel a Deus.
2°) Deus lida com situações demais elevadas para plena compreensão da mente humana.
Jó: 37: 5 = Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente; faz grandes coisas que nós não
compreendemos.
 Nesses casos, não vemos as coisas com a amplitude que Deus vê e precisamos da sua graciosa auto
revelação.
3°) A verdade base da fé acha-se, não nas bênçãos de Deus, nem em circunstâncias pessoais, nem em
teses formuladas pelo intelecto, mas na revelação do próprio Deus.
4°) Deus, as vezes permite que Satanás prove os justos mediante contratempos, a fim de purificar a sua fé
e vida, assim como a ouro é refinado pelo fogo - (Jó 23:10 = Mas ele sabe o meu caminho; se ele me
provasse, sairia eu como o ouro.) Tal provação resulta numa maior integridade espiritual e humildade do
seu povo (Jó 42:5 e 6 = Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te vêem. Por isso me abomino,
e me arrependo no pó e na cinza).
5°) Embora os métodos de Deus agir, às vezes, pareçam contraditório e cruéis (conforme o próprio Jó
pensou), verse-a, no fim, que Deus é plenamente compassivo e misericordioso.(Jó 42: 12,13 e 16 = Assim
abençoou o Senhor o ultimo estado de Jó mais do que o primeiro; porque veio a ter catorze mil ovelhas,
seis mil camelos, mil juntas de bois e mil jumentas. V:13 = Também teve sete filhos, e três filhas.( V:16 =
Depois disto viveu Jó cento e quarenta anos, e viu seus filhos e aos filhos de seus filhos, até à quarta
geração).
 Ler Jó 1 à 8
a) O termos de Deus e o desviar-se do mal são o fundamento da vida irrepreensível e da retidão de Jó.
“Sincero” refere-se a integridade moral de Jó e a sua sincera dedicação a Deus, “reto” denota retidão nas
suas palavras, nos pensamentos e atos.
b) Esta declaração da retidão de Jó é reafirmada pelo próprio Deus no versículo 8 e cap. 2:3, onde se vê
que Deus pela sua graça, pode redimir os seres humanos caídos e torná-los bons, retos e vitoriosos sobre o
pecado.
 Jó 1:8 = Observaste a meu servo Jó.
(Jó estava entre um conflito dentre Deus e Satanás).
Deus manda Satanás observar “em Jó” o triunfo da graça e salvação divina.
 Jó 1:9 = Porventura teme a Jó Deus debalde?
Satanás reagiu ante a declaração de Deus, de ser Jó um homem fiel e piedoso, passou a acusar tanto a Jó
quanto a Deus.
 Satanás questionou os motivos de Jó e, portanto a veracidade da sua retidão, afirmando que o
amor que Jó tinha a Deus era realmente egoísta e que ele adorava a Deus somente porque tirava
proveito disso. Satanás declarou que o amor que Jó tinha a Deus não era sincero e sim interesseiro.



b) Satanás insinuou ainda, que Deus era ingênuo, que se deixava enganar, e que obtivera a devoção4
de Jó mediante a concessão de bênçãos e suborno. (Ler V:10 e 11). Satanás deixa claro que se Deus
deixasse de proteger Jó, e de lhe conceder riquezas, saúde e felicidade, ele (Jó) blasfemaria de
Deus.
 Jó 1:12 = Somente contra ele não estendas a tua mão.
É possível o povo de Deus servi-lo por causa daquilo que Ele é, e não apenas por causa das suas dádivas? O
justo pode manter sua fé em Deus e seu amor por ele em meio as tragédias incompreensíveis e
sofrimentos imerecidos. Deus fixou um limite a satanás e não lhe concedeu o poder de morte sobre Jó.
 Jó 1:20 = E se lançou em terra, a e adorou.
Jó reagiu às fatalidades que lhe aconteceram, com intensa aflição; Mas também com humildade,
submeteu-se a Deus e continuou a adorá-lo em meio a mais severa adversidade.
V:21 = Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá “ o Senhor o deu e o Senhor o tomou; bendito
seja o nome do Senhor.
 Jó nos mostra como devemos reagir diante dos sofrimentos severos e aflições inexplicáveis,
devemos orar pedindo graça para aceitar o que Deus permitir que soframos, pedindo também a
revelação e compreensão do seu significado.
 Deus cuidará dos nossos confusos sentimentos e lamentos, se os levarmos a Ele. - Não com
rebeldia, mas com sincera confiança nele, como um Deus amoroso .
 Jó 2:6 = Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão; poupa, porem, a sua vida.
Deus entregou Jó nas mãos do Diabo, para provar para o Diabo que mesmo nas suas mãos Jó não pecaria
contra Deus.
 Aqui fica demonstrado o conflito entre Deus e o diabo enquanto Jó foi instrumento utilizado para
provar que podemos ficar do lado de Deus sempre, ainda que pareça que Deus está sendo injusto
conosco.
Jó, participou de uma luta espiritual onde estava em fogo sua lealdade a Deus e a própria honra de Deus.
Pois Satanás queria provar que Jó amava a Deus por interesse nas bênçãos apenas.
 Amaldiçoa a Deus e morre.
Este conselho da esposa de Jó mostra que sua mulher, renunciou a Deus e o Diabo instantaneamente a
usou para testa-lo. Isso exprime o âmago da prova da fé de Jó. O objetivo do Diabo era fazer com que Jó
deixasse de confiar em Deus como um Deus compassivo e misericordioso. E o objetivo de Deus era provar
para o Diabo que Jó era fiel a Deus e convicto do seu amor .
 Jó 2:10 = Receberemos o bem e não receberemos também o mal?
Os crentes verdadeiros devem estar preparados para as provações com adversidades , como para receber
o bem da mão de Deus.
 O fato de confiarmos em Deus não significa estar isento de aflições e sofrimentos .


b) Nem a fidelidade de Deus nos garante uma vida de apenas prosperidade e sucesso. (ler Tiago 5:10 e 11)
V: 10: Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do
Senhor. V:11: Eis que temos por felizes aos que perseveraram firmes.
Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e
compassivo.
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2° Parte
Texto: Jó 1:20 à 22
 Jó 2:11 = Três amigos de Jó.
Ao saberem das adversidades de Jó, três dos seus amigos vieram para confortá-lo. O livro nos mostra os
diálogos entre Jó e os três amigos. O ponto de vista dos amigos de Jó expressa uma teologia popular,
porém falha, pois criam que só coisas boas acontecem aos fiéis, ao passo que sofrimentos e lutas sempre
indicam pecado na vida da pessoa.
Fizeram um esforço sincero para ajudar Jó, procurando fazê-lo reconhecer algum pecado grave oculto.
Não buscaram nenhuma revelação a respeito da situação e nem se uniram a Jó em oração e clamor.
Na realidade Jó foi provocado, acusado, tentado ainda mais a se revoltar contra Deus.
(Cap. 4,5,8,11,15,18,22,32,33,34,e 36.)
 POR FIM DEUS REPREENDEU OS AMIGOS DE JÓ. (Ler Jó 42:7 e 8).
V:7: Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o
temanita: A minha ira se acendeu contra ti, e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o
que era reto, como o meu servo Jó. V:8 : Tomai, pois, sete bezerros e sete carneiros, e ide ao meu servo Jó,
e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós. Porque dele aceitarei a intercessão, para
que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto como meu
servo Jó.
 O senhor reprovou os três amigos de Jó pela falsa teologia da prosperidade e do sofrimento
evidentes nas suas acusações contra Jó. Os três principais erros deles foram:
 1° Ensinaram um princípio retributivo da prosperidade e do sofrimento _ que os justos sempre são
abençoados e que os ímpios são sempre castigados.
 2° Insistiram que Jó confessasse um pecado que ele não cometera, para livrar-se do sofrimento e
receber a benção divina. Pelo teor de seu conselho, eles tentaram Jó a voltar-se para Deus visando
ao proveito pessoal e terreno. Se Jó tornasse o conselho deles, teria invalidado a confiança de Deus
nele, teria confirmado a acusação de Satanás, de que Jó temia a Deus apenas em troca de bênçãos
e vantagens.
 3° Falaram com arrogância, alegando terem aprovação divina para sua doutrina e teologia falsa.
 Jó 3:1 : JÓ AMALDIÇOA SEU DIA.
Antes de começarem acusar Jó, os seus amigos ficaram sete dias observando Jó sem dizer uma só palavra.
Quando você esta com profunda dor, você tem necessidade de ter privacidade, para chorar, gemer, gritar,
e etc... Imagine como deve ser horrível, durante sete dias apenas observado por alguém enquanto seu
sofrimento só aumenta Jó ficava solitário, humilhado e sofrendo dores horríveis. Seu sofrimento maior era
o sentimento de que Deus o abandonara. Nas tuas palavras Jó disse exatamente o que estava sentindo. Ele
maldiz o dia em que nasceu, porque não via sentido em viver sem a presença de Deus e Jó estava naquele
momento nas mãos de Satanás. “Deus apenas observava Jó à ação do Diabo” mas Jó não blasfemou contra
Deus. Seu lamento era uma expressão de dor e desolação, mas não uma expressão de revolta contra Deus.
Jamais será errado levarmos a Deus nossas aflições e angustias, a fim de invocarmos a sua compaixão.
O próprio Jesus perguntou a Deus. _ Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? (MT. 27:46)
 Jó 7:20 e 21.
V:20 = Se pequei, que te farei, “o guarda dos homens”? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a
mim mesmo me seja pesado? V:21 = E por que não me perdoas a minha iniquidade? Pois agora me deitarei
no pó, e de madrugada me buscarás, e não estarei lá.

Jó por apenas considerar a possibilidade de seus conselhos terem razão, e de Deus ter desencadeado a sua6
ira contra alguma transgressão desconhecida, começa a pedir perdão. O que realmente estava
acontecendo era que Deus estava observando Jó não com ira, mas com compaixão e amor .
 Jó 10:2: Não me condenes faze-me saber por que contendes comigo.
Em nenhuma de suas orações Jó pediu cura para seu corpo. A maior preocupação de Jó era o “por que” do
seu sofrimento e do aparente abandono por Deus do seu servo; sabe o que era mais importante para Jó
do que seus sofrimentos. Ser aceito por Deus com um dos seus mesmo na adversidade, era a coisa mais
vital na sua vida.


Jó 13:15: Ainda que ele me mate, nele esperarei contudo os meus caminhos defenderei diante
dele.
É impossível não se emocionar diante de uma declaração desta.
Esta é uma das mais admiráveis declarações de fé na bondade de Deus já pronunciada. Não importava o
que Deus permitisse que acontecesse a Jó ele cria que, por fim Deus não falharia com ele. Paulo expressou
o mesmo em Rom. 8:37 à 39.
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3° DIA DO JEJUM DA RECOMPENSA
3° Parte
 Jó 19:23 à 25: DESEJO DE FÉ.
V:23: Quem me dera, agora que as minhas palavras se escrevessem! Quem me dera que se gravassem num
livro! V:24: E que, com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha! V:25:
Porque eu sei que o meu REDENTOR VIVE, e que por fim se levantará sobre a terra.
o Glória a Deus! Jó tinha tanta convicção do que estava sentindo que ele queria que as suas palavras
fossem escritas num livro, e esculpidas na rocha. Sabendo que ele um dia não estaria mais na terra,
mas a sua declaração estaria em livro e na rocha que esta no V:15.
V:25: Eu sei que meu “redentor vive”.
 Jó tinha Deus como seu redentor.
 Um redentor naquele tempo era um parente que, com grande afeição, fazia-se presente para
proteger, defender e ajudar a sanar problemas de um parente sofredor. Quando uma pessoa corria
risco de vida, um parente próximo teria que salvá-la.
V:25: Que por fim se levantará sobre a terra.
 Pela inspiração do Espírito Santo, o testemunho de Jó pronunciava Jesus Cristo como o Redentor
(por isso ele queria que essa declaração ficasse registrada para sempre), que viria salvar seu povo
do pecado e da condenação e livrar do medo da morte.
Aqui já estava predizendo a manifestação visível desse Redentor Divino “JESUS”.
 Jó 19:23: E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus.
Jó inspirado pelo Espírito Santo expressou profeticamente a certeza de que, depois de desfazer no
sepulcro ele seria fisicamente ressuscitado e, em seu corpo glorificado, contemplaria o seu Redentor. No
meio da prova recebemos também profundas e significativas revelações de Deus.
o Aqui temos de forma básica, a revelação de Deus a respeito da futura vinda de Cristo no fim dos
tempos, a ressurreição dentre os mortos e a vindicação final de todos os fiéis de Deus.


Jó 19:27 : Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão; de saudade me
desfaleceu o coração dentro em mim.
o Jó aspirou pelo dia em que pudesse ver a face do Senhor, plenamente redimido. Semelhantemente,
os crentes do N.T. anseiam pela vinda do seu Salvador.
 Jó 42:5: Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te vêem.
Deus atendeu o pedido de Jó, se manifestou a ele. A presença de Deus trouxe a Jó uma experiência pessoal
de renovação da bondade de Deus. O Senhor considera as nossas sinceras indagações ao enfrentarmos
provações e sofrimento sem explicações.


Jó 42:7 e 8: Deus chama de “meu servo Jó”, nos dois versículos afirma duas vezes que sua oração
foi aceita.
o Jó obteve autoridade espiritual com Deus, e agiu como sacerdote orando pedindo perdão durante o
sacrifício.





Jó 42:10 : E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos e o Senhor
acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía.
Jó 42:13 = Também teve sete filhos e três filhas.
Jó 42:16 = E depois disto viveu Jó cento e quarenta anos e viu a seus filhos, e aos filhos de seus
filhos, até a quarta geração.
Jó 42:17 = Então morreu Jó velho e farto de dias.

Obs: A restauração das riquezas de Jó revela o propósito de Deus para todos os crentes fiéis,
 1°) Cumpriu-se o propósito divino restaurador concernente ao sofrimento de Jó. Deus permitiu que
Jó sofresse, por motivos que ele não compreendia.
Deus nunca permitiu que o crente sofra, sem um propósito espiritual, embora talvez ele não compreenda
porque, nesses casos o crente deve confiar em Deus, sabendo que Ele, na sua perfeita justiça, fará o que é
sempre melhor para nós e para o seu reino.
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2°) Jó teve uma experiência pessoal com Satanás e com Deus, passando a ter a vida
abundantemente abençoada. Isto revela que por maiores que forem as aflições as dores que os
fiéis tenham que passar Deus no momento certo, estenderá a mão para ajudar os que perseveram,
concedendo-lhes libertação total da mão de Satanás (Ler Tiago 5:11).
3°) Todos que permanecem fiéis a Deus, nas provações e aflições desta vida; receberão
recompensa e chegarão por fim aquele estado de delicia e bem-aventurança na presença de Deus
por toda a eternidade.
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4° DIA DO JEJUM DA RECOMPENSA
Tema: RECOMPENSA DE DAVI POR RECEBER UNÇÃO



Davi = Quer dizer AMADO
Saul = Quer dizer PEDIDO
DAVI

1º Samuel 16:3
Escolhido por Deus
1º Samuel 2: 3,4
Apresentou-se para a responsabilidade
1º Samuel 16:11
Pastor de Ovelhas
1º Samuel 17:34,36
Defendia as ovelhas com a sua vida
2º Samuel 3:18
Deus confiou a Davi na missão
1º Samuel 30:9,10-22,23
Davi mostra misericórdia para com seus homens
2º Samuel 18:5
Mostrou misericórdia com seu filho quando este se
revoltou contra ele
2º Samuel 12:13
Reconhece seu erro
1º Samuel 17:26
Disposição para Luta, confia em Deus
1º Samuel 17:40 - Uso das armas espirituais para a
guerra
1º Samuel 16:13
Cheio do espirito Santo
1º Samuel 18:7 (parte b)
Crescimento
1º Samuel 18 (parte a)
Davi tinha nas mãos uma arma ( louvor )
1º Samuel 23:12,13
Davi não se vinga do povo
1º Samuel 30:7,8
Consultou Deus
2º Samuel 1:1 à 4
Honrado na morte
AMÉM


COLHA COMO RECOMPENSA O MINISTÉRIO DE DAVI.

SAUL
1º Samuel 10
Escolhido pelo povo
1º Samuel 10: 21,22
Fugiu da responsabilidade
1º Samuel 9:1,2
Moço Rico
1º Samuel 9:5
Não se importa com as jumentas
1º Samuel 15:9
Fracassa na obediência Se mostra materialista
1º Samuel 14:24
Saul mostra loucura durante a luta
1º Samuel 14:43,44
Mostrou-se vidente e decretou a morte do filho
por desobedecer
1º Samuel 15: 19 à 21
Mente para o profeta
1º Samuel 17:33
Mostra-se covarde, não confia em Deus
1º Samuel 17:38
Uso das armas carnais
1º Samuel 16:14
Endemoninhado
1º Samuel 18:7 (parte a)
Decaindo
1º Samuel 18:18 (parte b)
Saul tinha nas mãos lança - agressividade
1º Samuel 22:17
Saul mata o povo por ter ajudado à Davi
1º Samuel 28:7,8
Consultou o diabo
1º Samuel 1 :6 à 10
Humilhado na morte
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5° DIA DO JEJUM DA RECOMPENSA
Tema: RECOMPENSA PELA CORAGEM, OUSADIA E DETERMINAÇÃO.
Texto: Ester 5:1 à 8
O livro de Ester enseja um estudo do caráter de 5 personagens principais do referido livro:






1º Rei da Pérsia = Assuero
2º Seu primeiro ministro = Hamã
3º rainha antes de Ester = Vasti
4º Ester que era linda moça judeia que se tornou rainha
5º Mardoqueu , o integro primo de Ester que a adotou como filha e cuidou dela na mocidade .

o Assuero
Comparamos o reino de Assuero a nossos dias : Nossos governantes e país onde vivemos , crescemos e
conquistamos nosso dia a dia , trabalho , finanças ,saúde, igreja.
o Hamâ
Pessoa importante neste reino: Tem autoridade e domínio.
Ester 3:11 - Lucas 4:6 - João 16:11
Satanás também reivindica o poder sobre as pessoas e tenta persuadi-los com suas traições e busca
enganar, matar, roubar e destruir. (João 10:10)
Esse tipo de gente nós encontramos em todos os lugares, trabalho, família, igreja, amigos.
Essas pessoas geralmente são dominadas pelo espirito manipulador e traiçoeiro.
 Ester 3:8 tem como recompensa a forca
 Ester 7:10 ( explicar sobre a pessoa de Hamã)
o Vasti
Pessoas que nunca dão valor aquilo que são e que possuem.
Essas pessoas conquistam seus espaços, mas tem como recompensa a perda deles.
Ester 1:12, 19 - Exemplo : Filho pródigo.
o Ester
Representa aquilo ou aquele que é escolhido por Deus para plano profético.
A figura de Ester nos mostra que com o temor a Deus nós venceremos, pois foi abençoada entre todas as
mulheres que se apresentou ao rei, ela foi à escolhida, pois isso já fazia parte do plano de Deus.
Meu irmão e irmã, você também faz parte do plano de Deus, ele te escolheu para realizar uma
grande obra de livramento para as pessoas em sua família, entenda que você é importante nesse plano.








Ester não fugiu das suas responsabilidades. Ester 4:16
Quando Ester se posicionou Deus lhe revelou as estratégias para derrotar o inimigo. Ester 5: 1 á 4 .
Enfrente com fé as lutas e obstáculos: Ester 4:11
Revista-se de coragem e tome posição: Ester 5:1,2
Ester revestida do espirito de Deus consegue desmanchar as intenções do inimigo. Ester 7:3,4
Deus resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes e Ester denuncia o inimigo: Ester 7:6
Ester recebe a recompensa: Ester 8:7,8

o Mardoqueu
Representa aqueles que são fiéis : Ester 2: 21 ao 23
Embora não fosse reconhecida sua atitude pelo rei, ele não deixou de servi-lo, não fez como fazem muitos
cristãos buscam a recompensa e prêmio no século presente, mas Mardoqueu permaneceu fiel. Ester 4:1,2 .






Quando somos fiéis a Deus e confiamos nele, Ele cuida de nós. Ester 6:1 á 3.
Deus nos honra diante do nosso inimigo. Ester 6:6.
Deus humilha todos os inimigos do seu povo : Ester 6:11.
Deus prepara derrota do inimigo: Ester 6:13.
Deus entrega como recompensa a Mardoqueu o lugar da Hamã na corte e ele passa ser um homem
de autoridade. Ester 10: 1 á 3 .

 DEUS TE DE A RECOMPENSA DE ESTER E MARDOQUEU.

