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Introdução: 
        Algo vinha me incomodando depois que 
acidentalmente encontrei “coisas estranhas” 
concernentes ao livro de Ester.  A partir de então, 
fiz uma longa busca para que, se possível fosse, 
chegar à alguma conclusão sólida sobre à 
questão. O que se pode constatar nas linhas a 
seguir, é que o livro de Ester está cheio de 
adições e contradições que suportam 
entendermos uma profunda mitologia pagã em 
suas entrelinhas. Não deixe que o costume 
religioso ou o nacionalismo judaico cegue o 
senso de justiça em ti. Muito menos, que esta 
linda história (uma das mais belas em minha 
opinião), te cative pela beleza em si. Faremos 
uma análise profunda e sem emoções. Tire sua 
própria conclusão! 
 
 

   

Autoria e data 

        Os estudiosos situam a composição deste 
livro algures entre os séculos IV e I a.C.. A 
maioria dos teólogos prefere uma data no final do 
século V ou no século IV, devido a determinadas 
características da linguagem utilizada e à atitude 
favorável em relação ao rei persa, as adições em 
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grego (consideradas deuterocanônicas), surgiram 
em meados do séc. II AC. 
        Por outro lado, a Tradução Ecumênica da 
Bíblia sustenta que a versão em hebraico foi 
escrita no final do Séc. II AC, por um autor que 
vivia na Mesopotâmia, e que haveria acréscimos 
já no texto em hebraico (Est 9:20-Est 10:3). 

Ester 9:20 (Acréscimo no hebraico):   

“Mordecai escreveu estas coisas, e 
enviou cartas a todos os judeus que se 
achavam em todas as províncias do rei 
Assuero, aos de perto e aos de longe, 
ordenando-lhes que guardassem o dia 
catorze do mês de adar e o dia quinze 
do mesmo, todos os anos” 

 

 
As adições em grego 

        Os acréscimos do livro de Ester é a parte 
considerada deuterocanônica do Livro de Ester. 
Além da parte escrita originalmente em hebraico, 
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temos em Ester as adições de origem grega: os 
capítulos 1,1; 3,13; 3,15; 4,8; 4,17; 5,2; 8,12; 
9,19; 10,3 não constam na Bíblia hebraica e nem 
nas versões das Bíblia comumente usada 
pelos protestantes. 
 
 
 

Versões do Livro 

        O livro tem duas versões: Uma menor (com 
167 versículos), usada nas bíblias hebraicas e 
outra, bem mais extensa (com 260 versículos), 
que era usada pelos judeus gregos (Septuaginta). 

 

Propósito dos Acréscimos 

        As Adições em Ester no grego, buscam dar 
maior religiosidade ao escrito, que encontrava 
dificuldades de canonização, esta versão maior 
contém orações de Mordecai e Ester, além de um 
sonho de Mordecai, onde previa tudo o que iria 
acontecer, e mais os decretos lançados pelo 
rei Assuero (tanto o da morte dos judeus quanto 
o da morte dos que intentavam contra estes). 
Contém também, os detalhes do encontro 
de Ester com Assuero no capítulo 5 e um epílogo, 
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relacionando o sonho de Mardoqueu a tudo o que 
tinha acontecido. 
          As orações de Ester e Mordecai são 
acréscimos na septuaginta (estas orações só se 
encontram na versão grega). Estas belíssimas 
preces foram adicionadas ao Livro de Ester com 
o propósito de dar uma religiosidade à narração 
carente de ‘Deus’¹ na versão hebraica. O que 
dificultava sua canonização. 
 
 

Polêmica Sobre Canonicidade do 
Livro 

        A inclusão de Ester no Cânon bíblico é 
polêmica, dividindo muitos estudiosos, 
tanto cristãos como judeus, devido a estar 
ausente de algumas das mais antigas listas dos 
livros canônicos, por nunca ser mencionado nos 
livros da Brit Hadashah (Novo Testamento), por 
não possuir referências claras a Elohim, a 
práticas religiosas, pelo seu excessivo 
nacionalismo judaico e espírito de vingança. 
 
¹Elohim é a pronuncia original. O termo latino deus do indo-
europeu, já exaustivamente comprovada a sua raiz na 
etimologia de Zeus. Deus é Zeus na terceira declinação. Por 
isso não usamos a forma aportuguesada D’us para referir-se 
ao Eterno de Israel. 
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   Nem  Esdras, nem  Neemias e  nem 
o Sirácida mencionam esta história. Em 
Qumran (Manuscritos do Mar Morto) não foram 
encontrados fragmentos deste livro, enquanto 
que foram encontrados manuscritos de todos os 
demais livros da Septuaginta, inclusive de todos 
os deuterocanônicos. 

 
 

Só restará Purim?  
 

      A tradição judaica (segmento ortodoxo) conta-
nos que depois da vinda do Messias (para eles o 
Maschiach ainda não veio), todas as festas serão 
abolidas menos Purim. Isto contraria é claro, toda 
a Escritura, pois em Yeshayiahu (Isaias) 66:23 
diz:  

 "E sera que de uma festa (Shabat) da 
Lua Nova a outra e de um Sábado 
(Shabat) ao outro, toda a carne virá me 
adorar, assim diz o Yhwh"    
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Os Bastidores de Purim  
No Novo Dicionário de Personagem Bíblicos de 
José Schiavo, página 22, no comentário sobre 
Aman diz o seguinte: 

 

“O fato é tido por lendário, engendrado 
para justificar a instituição da festa de 
Purim, celebrada tradicionalmente pelos 
judeus nos dias 14 e 15 do mês de Adar. 
Parece ter havido acomodação de fatos 
e personagens corretes na Babilônia. 
Assim ESTER seria a deusa EASTER 
(ISHTAR = Estrela, em inglês ESTAR). 
MARDOQUEU, o deus supremo da 
Babilônia MARDUK (aquele que venceu 
seus oponentes). VASHT a rainha seria 
a deusa MASHT e HAMAN ou AMAN o 
deus elamita UMAN. ASSUERO , 
ARSVERO” 
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Página 42:  

“Os modernos críticos tem o livro de 
Ester como apócrifo e como uma ficção. 
Teria havido transposição de 
personagens da Babilônia e acréscimos 
e interpolações” 

A celebração de Purim (deus Pur da “sorte”) é 
conhecida também como: “Dia de Mardoqueu” ou 
“Dia de Marduk (entidade babilônica)”.  
 
 
 

Entendendo o Mito 

Marduque, Marduk ou Merodaque, como é 
apresentado na Bíblia, é um deus protetor da 
cidade da Babilônia, pertencente a uma geração 
tardia de deuses da antiga Mesopotâmia.  
Era filho de uma hilária  relação 
incestuosa entre Enki e Ninhursag. Foi pai 
de Dumuzi (que seria o bíblico Tamuz) que 
corresponde ao deus egípcio Osíris. A sua 
consorte era Sarpanitu. Possuía quatro olhos e 
ouvidos (via e ouvia tudo), e de sua língua saía 
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uma chama; apesar de tudo, era considerado 
muito belo. Marduk uma divindade guerreira, daí 
vem a etimologia Mordechai (guerreiro). O nome 
é geralmente interpretado como um nome 
referindo-se ao deus Marduk com o entendimento 
de que ele significa "[servo / seguidor / devoto] de 
Marduk" em aramaico. (O Livro de Daniel contém 
relatos semelhantes de judeus que viviam no 
exílio na Babilônia ser atribuídos nomes 
relacionados aos deuses babilônicos.) Alguns 
sugerem que, como Marduk era um deus da 
guerra, a expressão "[servo] de Marduk" pode 
simplesmente denotar um guerreiro - a tradução 
popular de "guerreiro" é comumente encontrado 
em dicionários de nomes. Outros notam que 
Marduk foi o criador em Babilônia onde a 
mitologia do termo pode ter sido entendido pelos 
judeus para significar simplesmente "[servo] de 
Elohá". 
       O Talmud (Menachot 64b e 65) relata que 
seu nome completo era "Mordechai Bilsã" (o que 
ocorre em Esdras 2:02 e Neemias 
7:7). Hoschander interpretou isto como o 

significado da Babilônia marduk-bel-shunu 
"Marduk é o seu senhor" - "Mordecai" sendo, 
portanto, uma declinação. 
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        Com a ascensão da Babilônia à capital da 
coligação de estados do Eufrates, sob a liderança 
do Rei Hamurabi (2250 a.C.), torna-se também o 
deus supremo do panteão de deuses 
mesopotâmicos, foi a ele que os outros deuses 
confiaram o poder supremo devido à vitória sobre 
a deusa Tiamat, personificada num monstro ou 
caos primordial. 250 anos antes Marduk foi 
declarado, (2000 a.C.), “Elohá Supremo da 
Babilônia e dos Quatro Cantos da Terra, após 
vencer disputa entre os deuses pelo controle da 
Terra. 
 
 
 
 

ENUMA ELISH 

        Enuma Elish é um poema épico da antiga 
Babilônia sobre o mito da criação, escrito em sete 
tábuas de argila. O Enuma Elish consiste na 
superiorizarão de Marduk sobre os restantes 
deuses da Mesopotâmia, mais particularmente 
sobre a serpente dona dos mares, Tiamat. O 
texto é também uma alusão à constante luta 
entre a Ordem e o Caos, sendo que Marduk 
representa a luz e a ordem, e Tiamat representa 
a obscuridade e o caos. 
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Pelo texto, sabemos que: 

- Ea introduz Marduk na luta contra Tiamat depois 
que Anu declara-se incapaz de lutar. 

- O conselho dos deuses "do bem" reconhece 
Marduk como seu campeão e rei. 

- Marduk derrota Tiamat e seus onze aliados. 
 
 
 

Interpretações do mito 

       Na mitologia babilônica: "Tiamat, a 
deusa Dragão do Caos e das Trevas, é 
combatida por Marduk e seu dragão, deus da 
Justiça e da Luz. Isto indica a mudança do 
matriarcado para o patriarcado que obviamente 
ocorreu". A mitologia grega também 
apresenta Apolo matando Píton, e dividindo seu 
corpo em dois, como uma ação necessária para 
se tornar dono do oráculo de Delfos. Nesta 
mitologia podem ser notados Dois Grandes 
Dragões. Um representando Tiamat, símbolo do 
Caos e de Trevas e o outro Marduk, Dragão da 
justiça e da luz. 



Celebrando Purim 

Moshé ben Shalom 
[ 12 ] 

Agora compare com o sonho de Marduqueu no 
livro de Ester (Ishtar), nos acréscimos em grego 
(septuaginta): 
Nota de Jerônimo:  
 

“Traduzi com toda a fidelidade o que se 
encontrava no hebraico. Mas o que se 
segue, achei-o escrito na versão 
Vulgata, como se contém nos 
exemplares gregos” ... “Marduqueu 
disse: Deus é quem fez isto. Lembro-me 
de um sonho que tive, o qual significava 
isto mesmo; A pequena fonte que 
cresceu até se tornar um rio, que se 
transformou em Luz (Estrela) e em Sol e 
derramou água em grandíssima 
abundância é Ester, a qual o rei tomou 
por mulher e quis que fosse Rainha. Os 
dois dragões sou eu e Aman” 
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Comparações:  Marduk e Marduqueu 
 

- O deus Marduk e seu dragão lutam com o 
dragão Tiamat. Marduqueu “em seu sonho” é 
representado como dragão que luta contra o 
outro dragão Aman. 

- Marduk é o dragão da justiça e da luz. 
Marduqueu é o dragão justo. 

- Marduk vence Tiamat (símbolo do caos). 
Marduqueu vence Aman (representante do mau e 
do caos. Dentro do nome TIAMAT temos AMA, 
referência clara a AMAN. 
 

  No sonho de Marduqueu encontramos 
claramente a mitologia de Ishtar. Compare o 
sonho com o mito: 
 

“Marduqueu disse: Deus é quem fez 
isto. Lembro-me de um sonho que tive, 
o qual significava isto mesmo; A 
pequena fonte que cresceu até se tornar 
um rio, que se transformou em Luz 
(Estrela) e em Sol e derramou água em 
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grandíssima abundância é Ester, a qual 
o rei tomou por mulher e quis que fosse 
Rainha” 

 

No mito de Ishtar, é narrada a história em que ela 
era representada como Ashera Yam (A Senhora 
dos Mares para os fenícios) ou Baalat para os 
habitantes de Biblos. Mas para todos, ela era a 
Rainha dos Mares e ao mesmo tempo Rainha 
do do céu. Seu nome significa Estrela, como no 
sonho de Marduqueu, Ester, nasceu de uma 
pequena fonte transformando-se em um rio 
(Easter-Yam) emanando de si luz (Ester/Ishtar = 
Estrela), tornando-se Sol (Baalat), a qual o rei 
(Ninrode/Baal) tomando-a por mulher, quis que 
fosse rainha (A Rainha do Céu/ A Estrelas Maior). 
Ishtar é a deusa dos acádios ou  Nammu, dos 
antecessores  sumérios, cognata da 
deusa Asterote dos filisteus, de Isis dos egípcios, 
Ianna dos  sumérios  e da Astarte dos gregos.  

        Mais tarde esta deusa foi assumida também 
na Mitologia Nórdica como Easter - a deusa da 
fertilidade e da primavera. É irmã gêmea de 
Shamash e filha do importante deus Lua - Sin, e 
é representada pelo planeta vênus. 
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Considerado uma das maravilhas do mundo, o 
Portão de Ishtar na Babilônia, foi transportado 
para um museu na Europa, o Museu 
Pergamon de Berlim. Uma réplica foi construída 
no Iraque. 
        Eostre ou Ostera é a deusa da fertilidade e 
do renascimento na mitologia anglo-saxã, 
na mitologia nórdica e mitologia germânica. 
(Lembre-se ovos coloridos eram os símbolos da 
fertilidade e renovação a ela associados - 
Primavera). De seus cultos pagãos originou-se 
a Páscoa (Easter, em inglês e Ostern em 
alemão), que foi absorvida e misturada pelas 
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comemorações judaico-cristãs. Os antigos povos 
nórdicos comemoravam o festival de Eostre no 
dia 30 de março. Eostre ou Ostera (no alemão 
mais antigo) significa: “a deusa da Aurora”. É 
uma deusa anglo-saxã, teutônica, da primavera, 
da ressurreição e do renascimento. Ela deu nome 
ao sabbat pagão, que celebra o renascimento 
chamado de Ostara. 
        Posteriormente, a igreja católica acabou por 
colocar a páscoa nas festividades pagãs de 
Ostara e absorveu muitos de seus costumes, 
inclusive, os ovos e o coelhinho. Podemos 
perceber isso pelo próprio nome da páscoa em 
inglês, Easter, muito semelhante a Eostre. 
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A luta entre Marduk e Tiamat 

 

 

         
         Quando os sete tabletes foram descobertos 
pela primeira vez, as evidências indicavam que 
ele fora usado em um "ritual", significando que ele 
era recitado durante uma cerimônia ou 
comemoração. Essa festa é agora conhecida 
como o festival de Akitu, ou o ano novo 
babilônico. Esta, fala da criação do mundo e do 
triunfo de Marduk sobre Tiamat (ou Marduqeu 
sobre TiAMAt  = AMAn), e como se relaciona 
com ele tornando-se o rei dos deuses. Então 
segue-se uma invocação a Marduk por seus 
cinqüenta nomes.  

O título, significando "quando no alto" é o incipit. 
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Tábua IV 

        O conselho dos deuses testa os poderes de 

Marduk. Depois de passar o teste, o conselho 
entrega o trono a Marduk (ou Marduqueu) e 
encarrega-o de lutar com Tiamat (Aman). Com a 
autoridade do conselho, reúne as armas, os 
quatro ventos e ainda os sete ventos da 
destruição, e segue para o confronto. Depois de 
prender Tiamat numa rede, liberta o Vento do Mal 
contra ela. Incapacitada, Marduk mata-a com 
uma seta no coração, capturando os deuses e 
monstros aliados. Marduk divide o corpo de 
Tiamat, usando metade para criar a terra e a 
outra metade para criar o céu. 
 
 

Tábua VII 

        Continuação do louvor a Marduk como chefe 

da Babilônia (no caso de Ester, da Pérsia) e pelo 
seu papel na criação. Instruções às pessoas para 
estas relembrarem os feitos de Marduk. 
 
 

Objetivo do Livro 

        O objetivo central do Livro de Ester é 
justificar a observância da festa do 
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Purim celebrada nos 14º e 15º dias do mês 
de adar (geralmente em Março). Isto era muito 
importante já que se trata de uma festividade que 
não fazia parte das ordenanças mosaicas da 
Torá (Pentateuco - livros de Moisés). Conta a 
história de, como pela providência, o povo foi 
salvo dos intentos destrutivos dos seus inimigos. 
 

ABD 

A Edição Pastoral da Bíblia sustenta que não 
se trata de uma narrativa histórica propriamente 
dita, sendo uma espécie de conto que analisa a 
situação da comunidade judaica espalhada entre 
as nações estrangeiras. 
 

TEB 

A Tradução Ecumênica da Bíblia sustenta que 
a rainha da época se chamava Amestris e que 
nunca houve o anti-Pogrom (extermínio) narrado 
no livro. 
 

BJ 

A Bíblia de Jerusalém sustenta o decreto de 
extermínio dos judeus não seria compatível com 
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a política tolerante do Império Aquemênida, e que 
seria ainda menos verossímil a autorização para 
o massacre de seus próprios súditos e que 
setenta e cinco mil persas tenham se deixado 
matar sem resistência, além disso, 
se Mardoqueu fora deportado no tempo 
de Nabucodonosor (Ester 2,6), teriam mais ou 
menos 150 anos no reinado de Assuero 
(transcrição hebraica de Xerxes), e também que 
Xerxes seria casado com Amestris. 

 

 

O Dia de Nicamor 

        Em II Macabeus, capítulo 15 e verso 36, há 
relatado que Yehudá Macabi (Judas o macabeu) 
institui uma festa denominada “O Dia de Nicamor” 
em comemoração à grande vitória dos Israelitas 
contra 35.000 homens que pelejavam a favor do 
terrível Nicamor que, tendo blasfemado contra o 
Beith haMikdash (Templo de Israel), intentava 
contra o mesmo. Yehudá, segundo o livro, sem 
temer por sua vida, invocou a Hashem e foi 
pelejar tão corajosamente contra o tirano. Tento 
saído vencedor, Yehudá juntamente com os 
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outros Yehudim (judeus), decidiu então instituir 
uma festividade em memorial ao grande 
livramento que Hashem dera a seu povo querido.  
 
O texto reza assim:  
 

“Finalmente todos resolveram de 
comum acordo que de nenhum modo se 
deixasse passar aquele dia, sem se 
fazer nele uma festa particular e que 
esta solenidade se celebrasse no 
décimo terceiro dia do décimo segundo 
mês, chamado em língua siríaca Adar”  

 

Este dia instituído por Yehudá, cai exatamente na 
véspera de Purim e já caíra em desuso desde os 
dias de Yeshua. Tanto Purim (o dia de 
Marduqueu) quanto o Dia de Nicamor, são 
festividades não instituídas por Hashem. Tanto 
uma quanto a outra, são questionadas por 
estudiosos, representam livramento e tem caráter 
memorativo. No entanto, Purim é 
tradicionalmente relembrado anualmente 
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enquanto o dia de Nicamor (que cai um dia antes 
de Purim) é totalmente, estranhamente 
desprezado.  Umas das mitsvot (mandamentos 
haláchicos) judaicas é: fantasiar-se e beber o 
suficientemente a não distinguir um personagem 
do outro! Purim é indubitavelmente um carnaval 
um judaico.  
 
 

 Conclusão: 

        É difícil celebrar algo dentro da tradição oral 
judaica, sem de alguma forma, estar isento de 
uma contaminação idolátrica e inserções 
culturais. Haja vista nosso povo ter vivido por 
quase dois mil anos despatriados. Livros como o 
de Hoshea (Oséias) narram o retorno de nosso 
povo e como voltariam contaminados pela 
assimilação dos povos. Voltando às 
comemorações festivas judaicas extra-torá e 
seus sincretismos religiosos, percebe-se isto 
claramente do Sêder de Pêssach (Páscoa) 
elemento estranho como o ovo de Ishtar/Ester é 
introduzido na festa. Na solenidade das luzes, por 
exemplo, onde deveríamos estar com as mentes 
voltadas para a grande vitória de Yehudá 
Macabeu sobre o tirano Antioco Epífanes (ou 
Epifânio) e comemorando a consagração do 
Templo de Israel ao Eterno. Pelo contrário, o que 
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nos ensina a tradição oral? Voltarmos nossas 
mentes para mais uma fábula judaica chamada 
Chanukiá, que não pode, por sinal, ser 
historicamente atestada. Sem falar que somos 
instigados a fabricar uma Menorá com 
acréscimos de duas hastes, muito usado no meio 
ocultista. Em Yom Teruá (Festa do Shofar 
conhecido comumente como Trombetas), a 
ordem de Hashem na Torá é para celebrarmos 
como “Dia de Memorial de Júbilo”, no entanto, os 
rabinos transformaram-na em “Dias Temíveis ao 
Eterno”. Durantes séculos ofuscaram o “Dia de 
Memorial de Júbilo”, mais uma vez desviando o 
foco para o Rosh hashanah (Ano novo judaico), 
enquanto pela própria Torá, o único ano novo 
instituído por Hashem se dá no mês da Pêssach 
e não em Yom Teruá. O melhor é sempre 
ficarmos com a Torá e as festividades ordenadas 
por Hashem.  
 
 
 

CONCLUSÃO SOBRE PURIM 

- Há indícios de acréscimos no hebraico; 

- Na versão grega há comprovadamente várias 
adições; 
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- A data de Pur, o sonho de Mardukeu, as 
orações de Marduqueu e Ester, assim como os 
dois editos de Assuero são acréscimos; 

- As orações entraram no Meguilá Ester na 
septuaginta para dar um caráter espiritual que 
faltava no texto hebraico, facilitando assim sua 
aceitação canônica; 

- Pur era uma deidade, segundo Eusébio que 
recebeu a informação do sacerdote 
Sanchuniathon que recebeu de Fhilo habitante de 
Biblos (conhecida como a cidade mais antiga do 
mundo):  “Genos filho de Aion e protegenus, 
gerou filhos mortais, que chamavam Phos, Pur, e 
Phox. Foram eles que descobriram o fogo, ao 
rasparem madeira com madeira.... eles geraram 
filhos de tamanho e força descomunais”; 

- Os nomes dos personagens do livro de Ester 
remontam a vários deuses babilônicos como   
Marduk (Marduqueu ou Mordecai), Easter/Ishtar 
como Ester, Haman ou Aman como TiAmaT. 
Aman também pode vir do deus elamítico Uman. 
Vasthi como a elamita Mashthi; 

- Dentro do conhecimento crítico, o livro de Ester 
não é tido como narração histórica; 

- Ester nunca foi citado em nenhum livro das 
Escrituras Sagradas; 
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- Ester é o único livro considerado 
deuterocanônico que não foi encontrado entre os 
livros da Tanach (‘AT’) no Mar Morto; 

- Em Ester não é mencionado o nome de Elohim 
sequer uma única vez!   
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