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Os lábios do tolo entram em contendas, e a sua boca 
clama por açoites.  

 

Presentes são poderosos. Salomão conhecia o poder dos mesmos para o bem 
ou para o mal. Ele fez advertências contra subornos para corromper a justiça e 
perverter o julgamento.  

Provérbios 17:8,23:- “Pedra preciosa é a peita aos olhos de quem a 
oferece; para onde quer que ele se volte, serve-lhe de proveito. ... O 
ímpio recebe do regaço a peita, para perverter as veredas da justiça.” 

Provérbios 19:6:- “Muitos procurarão o favor do liberal; e cada um é 
amigo daquele que dá presentes.” 

Mas ele também sabia que presentes também serviam a uma causa nobre ao 
obter favor e premiar a bondade. 

I Reis 5:1-12:- “Hirão, rei de Tiro, enviou os seus servos a Salomão, 
quando ouviu que o haviam ungido rei em lugar de seu pai; porquanto 
Hirão fora sempre muito amigo de Davi. Salomão, pois, mandou dizer 
a Hirão. Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa 
ao nome do Senhor seu Deus, por causa das guerras com que o 
cercaram, até que o Senhor lhe pôs os inimigos debaixo dos seus pés. 
Agora, porém, o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os 
lados: adversário não há, nem calamidade alguma. Pretendo, pois, 
edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor 
a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porei em teu lugar no teu 
trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Portanto, dá ordem agora 
que do Líbano me cortem cedros; os meus servos estarão com os teus 
servos; eu te pagarei o salário dos teus servos, conforme tudo o que 
disseres; porque tu sabes que entre nós ninguém há que saiba cortar 
madeira como os sidônios. Quando Hirão ouviu as palavras de 
Salomão, muito se alegrou, e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu 
a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. E Hirão mandou 
dizer a Salomão: Ouvi o que me mandaste dizer. Eu farei tudo quanto 
desejas acerca das madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as 
levarão do Líbano até o mar, e farei conduzi-las em jangadas pelo mar 
até o lugar que me designares; ali as desamarrarei, e tu as receberás; 
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também farás o meu desejo, dando sustento à minha casa. Assim dava 
Hirão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, conforme 
todo o seu desejo. E Salomão dava a Hirão vinte mil coros de trigo, 
para sustento da sua casa, e vinte coros de azeite batido; isso fazia 
anualmente. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha 
prometido. E houve paz entre Hirão e Salomão; e fizeram aliança entre 
si.” 

I Reis 10:1-13:- “Tendo a rainha de Sabá ouvido da fama de Salomão, 
no que concerne ao nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E 
chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados 
de especiarias, e muitíssimo ouro, e pedras preciosas; e, tendo-se 
apresentado a Salomão, conversou com ele acerca de tudo o que tinha 
no coração. E Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas; não 
houve nada que o rei não lhe soubesse explicar. Vendo, pois, a rainha 
de Sabá toda a sabedoria de Salomão, a casa que edificara, as iguarias da 
sua mesa, o assentar dos seus oficiais, as funções e os trajes dos seus 
servos, e os seus copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do 
Senhor, ficou estupefata, e disse ao rei: Era verdade o que ouvi na 
minha terra, acerca de teus feitos e da tua sabedoria. Contudo eu não o 
acreditava, até que vim e os meus olhos o viram. Eis que não me 
disseram metade; sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. 
Bem-aventurados os teus homens! Bem-aventuradas estes teus servos, 
que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria! Bendito seja 
o Senhor teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel! 
Porquanto o Senhor amou Israel para sempre, por isso te estabeleceu 
rei, para executares juízo e justiça. E deu ela ao rei cento e vinte talentos 
de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas; nunca 
mais apareceu tamanha abundância de especiarias como a que a rainha 
de Sabá deu ao rei Salomão. Também a frota de Hirão, que de Ofir 
trazia ouro, trouxe dali madeira de almugue em quantidade, e pedras 
preciosas. Desta madeira de almugue fez e rei balaústres para a casa do 
Senhor, e para a casa de rei, como também harpas e alaúdes para os 
cantores; não se trouxe nem se viu mais tal madeira de almugue, até o 
dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela 
desejou, tudo quanto pediu, além de que lhe dera espontaneamente, da 
sua munificência real. Então voltou e foi para a sua terra, ela e os seus 
servos.”  

O provérbio de hoje fala de um homem cujo presente abria caminho para ele 
– abrindo portas de oportunidades e privilégios que de outra forma não 
estariam acessíveis. Uma boa gorjeta para o mâitre geralmente facilitará um 
assento privilegiado ou abre mesas que estavam bloqueadas alguns momentos 
antes. Nenhuma ‘performance’ tem uma venda de bilhete esgotada pelo preço 
certo! Cada hotel tem quartos se o presente for apropriado!  
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O provérbio de hoje fala de um homem cujo presente lhe dava acesso a 
grandes homens – adquiria entrada à presença daqueles que eram superiores 
ao doador. Um representante farmacêutico consegue alguns minutos com o 
médico através de um presente às enfermeiras. O presidente de um banco 
entreterá grandes depositantes, e um senador jogará uma partida de golf com 
você mediante uma contribuição substancial à sua campanha. 

O poder do presente pode ser abusado. Dar e receber um presente com o 
objetivo de corromper a justiça é suborno. É um pecado terrível, tanto para 
aquele que dá como aquele que o recebe. O Deus do céu condena os 
subornos. 

Êxodo 23:8:- “Também não aceitarás peita, porque a peita cega os que 
têm vista, e perverte as palavras dos justos.” 

Deuteronômio 16:19:- “Não torcerás o juízo; não farás acepção de 
pessoas, nem receberás peitas; porque a peita cega os olhos dos sábios, 
e perverte a causa dos justos.” 

Salmos 26:10:- “Em cujas mãos há malefício, e cuja destra está cheia de 
subornos.” 

Isaías 5:23:- “Dos que justificam o ímpio por peitas, e ao inocente lhe 
tiram o seu direito!” 

Ezequiel 22:12:- “Peitas se recebem no meio de ti para se derramar 
sangue; recebes usura e ganhos ilícitos, e usas de avareza com o teu 
próximo, oprimindo-o; mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus.” 

Amós 5:12:- “Pois sei que são muitas as vossas transgressões, e graves 
os vossos pecados; afligis o justo, aceitais peitas, e na porta negais o 
direito aos necessitados.” 

Miquéias 7:3:- “As suas mãos estão sobre o mal para o fazerem 
diligentemente; o príncipe e o juiz exigem a peita, e o grande manifesta 
o desejo mau da sua alma; e assim todos eles tecem o mal.” 

Os filhos de Samuel aceitavam subornos, mas Samuel jamais praticou tal 
coisa.  

I Samuel 8:3:- “Seus filhos, porém, não andaram nos caminhos dele, 
mas desviaram-se após o lucro e, recebendo peitas, perverteram a 
justiça.” 

I Samuel 12:3:- “Eis-me aqui! testificai contra mim perante o Senhor, e 
perante o seu ungido. De quem tomei o boi? ou de quem tomei o 
jumento? ou a quem defraudei? ou a quem tenho oprimido? ou da mão 
de quem tenho recebido peita para encobrir com ela os meus olhos? E 
eu vo-lo restituirei.”  
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Qualquer pessoa ocupando um cargo de autoridade se defronta ao 
comprometimento do seu julgamento por um presente ou favor feito por um 
que necessita clemência. Governantes são constantemente oferecidos 
benefícios para promoverem a causa do doador. Patrões são subornados de 
várias maneiras para cederem oportunidades de emprego. Pastores são 
adulados para se obter misericórdia, e até os pais devem ignorar os favores de 
um filho desobediente. 

Presentes podem ser usados com objetivos nobres. 

Provérbios 21:14:- “O presente que se dá em segredo aplaca a ira; e a 
dádiva às escondidas, a forte indignação.” 

O servo de Abraão encontrou uma esposa para Isaque, com presentes. 

Gênesis 24:53:- “e tirou o servo jóias de prata, e jóias de ouro, e 
vestidos, e deu-os a Rebeca; também deu coisas preciosas a seu irmão e 
a sua mãe.” 

Jacó usou de presentes para apaziguar a ira de Esaú. 

Gênesis 32:3-21:- “Então enviou Jacó mensageiros diante de si a Esaú, 
seu irmão, à terra de Seir, o território de Edom, tendo-lhes ordenado: 
Deste modo falareis a meu senhor Esaú: Assim diz Jacó, teu servo: 
Como peregrino morei com Labão, e com ele fiquei até agora; e tenho 
bois e jumentos, rebanhos, servos e servas; e mando comunicar isso a 
meu senhor, para achar graça aos teus olhos. Depois os mensageiros 
voltaram a Jacó, dizendo: Fomos ter com teu irmão Esaú; e, em 
verdade, vem ele para encontrar-te, e quatrocentos homens com ele. 
Jacó teve muito medo e ficou aflito; dividiu em dois bandos o povo que 
estava com ele, bem como os rebanhos, os bois e os camelos; pois 
dizia: Se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse 
mais Jacó: o Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó 
Senhor, que me disseste: Volta para a tua terra, e para a tua parentela, e 
eu te farei bem! Não sou digno da menor de todas as tuas beneficências 
e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo; porque com o 
meu cajado passei este Jordão, e agora volto em dois bandos. Livra-me, 
peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo; 
acaso não venha ele matar-me, e a mãe com os filhos. Pois tu mesmo 
disseste: Certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a 
areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Passou ali aquela 
noite; e do que tinha tomou um presente para seu irmão Esaú: duzentas 
cabras e vinte bodes, duzentas ovelhas e vinte carneiros, trinta camelas 
de leite com suas crias, quarenta vacas e dez touros, vinte jumentas e 
dez jumentinhos. Então os entregou nas mãos dos seus servos, cada 
manada em separado; e disse a seus servos: Passai adiante de mim e 
ponde espaço entre manada e manada. E ordenou ao primeiro, 
dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: De 
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quem és, e para onde vais, e de quem são estes diante de ti? Então 
responderás: São de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, a 
Esaú, e eis que ele vem também atrás de nos. Ordenou igualmente ao 
segundo, e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás das manadas, 
dizendo: Desta maneira falareis a Esaú quando o achardes. E direis 
também: Eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós. Porque dizia: 
Aplacá-lo-ei com o presente, que vai adiante de mim, e depois verei a 
sua face; porventura ele me aceitará. Foi, pois, o presente adiante dele; 
ele, porém, passou aquela noite no arraial.” 

Ele também enviou presentes por favores recebidos na corte de Faraó. 

Gênesis 43:11-14:- “Então disse-lhes Israel seu pai: Se é sim, fazei isto: 
tomai os melhores produtos da terra nas vossas vasilhas, e levai ao 
homem um presente: um pouco de bálsamo e um pouco de mel, 
tragacanto e mirra, nozes de fístico e amêndoas; levai em vossas mãos 
dinheiro em dobro; e o dinheiro que foi devolvido na boca dos vossos 
sacos, tornai a levá-lo em vossas mãos; bem pode ser que fosse engano. 
Levai também vosso irmão; levantai-vos e voltai ao homem; e Deus 
Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que ele 
deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim; e eu, se for 
desfilhado, desfilhado ficarei.” 

Eúde utilizou de presentes para realizar sua missão. 

Juízes 3:15-23:- “Mas quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o 
Senhor suscitou-lhes um libertador, Eúde, filho de Gêra, benjamita, 
homem canhoto. E, por seu intermédio, os filhos de Israel enviaram 
tributo a Eglom, rei de Moabe. E Eúde fez para si uma espada de dois 
gumes, de um côvado de comprimento, e cingiu-a à coxa direita, por 
baixo das vestes. E levou aquele tributo a Eglom, rei de Moabe. Ora, 
Eglom era muito gordo: Quando Eúde acabou de entregar o tributo, 
despediu a gente que o trouxera. Ele mesmo, porém, voltou das 
imagens de escultura que estavam ao pé de Gilgal, e disse: Tenho uma 
palavra para dizer-te em segredo, ó rei. Disse o rei: Silêncio! E todos os 
que lhe assistiam saíram da sua presença. Eúde aproximou-se do rei, 
que estava sentado a sós no seu quarto de verão, e lhe disse: Tenho 
uma palavra da parte de Deus para dizer-te. Ao que o rei se levantou da 
sua cadeira. Então Eúde, estendendo a mão esquerda, tirou a espada de 
sobre a coxa direita, e lha cravou no ventre. O cabo também entrou 
após a lâmina, e a gordura encerrou a lâmina, pois ele não tirou a 
espada do ventre: Então Eúde, saindo ao pórtico, cerrou as portas do 
quarto e as trancou.” 

E Abigail acalmou o coração de Davi com presentes necessitados pelos seus 
homens. 
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I Samuel 25:18,35:- “Então Abigail se apressou, e tomou duzentos pães, 
dois odres de vinho, cinco ovelhas assadas, cinco medidas de trigo 
tostado, cem cachos de passas, e duzentas pastas de figos secos, e os 
pôs sobre jumentos. ... Então Davi aceitou da mão dela o que lhe tinha 
trazido, e lhe disse: Sobe em paz à tua casa; vê que dei ouvidos à tua 
voz, e aceitei a tua face.  

Há duas lições a serem aprendidas. Presentes para suborno são maus, 
corrompendo as fundações da justiça. Não devem ser dados nem recebidos. 
Homens que praticam qualquer das ações não podem ser confiados. Presentes 
em troca de favores realizados só podem ser feitos com muito cuidado, sem 
que haja nenhuma aparência ou implicação de um compromisso. 

O Deus vivo e verdadeiro é o maior Ser no universo! Como pode qualquer 
homem se apresentar diante Dele? Como é que se consegue um lugar no céu? 
Através do presente de Jesus Cristo, Quem abriu totalmente o caminho para a 
presença de Deus! 

Efésios 2:18:- “Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um 
mesmo Espírito.” 

Hebreus 4:14-16:- “Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, 
Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa 
confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa 
compadecer-se das nossas fraquezas; porém um que, como nós, em 
tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, confiadamente 
ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a 
fim de sermos socorridos no momento oportuno.” 

Hebreus 10:19-22:- “Tendo pois, irmãos, ousadia para entrarmos no 
santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos 
inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne, e 
tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com 
verdadeiro coração, em inteira certeza de fé; tendo o coração purificado 
da má consciência, e o corpo lavado com água limpa.” 

 

 

Tradução livre em português, cuja divulgação foi autorizada pelos autores da 
versão original em inglês, do site www.LetGodBeTrue.com. Se você deseja receber 
diariamente a versão original do estudo em inglês, é só solicitar no site citado.   
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