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Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se 
firma.  

 

Uma família próspera e tradicional e seus bens são construídos com sabedoria, 
compreensão e conhecimento. Não existem atalhos. Não existem alternativas. O tolo e o 
perverso podem passar a impressão de estarem construindo uma grande casa, mas eles 
tombarão em breve! Não há lugar para a trapaça nesta regra. Se você comprometer a 
sabedoria, você logo perderá a sua família e os seus bens! 

A sua “casa” não é apenas o imóvel que você está construindo para morada. Ela inclui a 
sua posteridade e ativos hereditários. Ela inclui literalmente a sua casa, mas não dilua a 
lição! A sabedoria e o entendimento aqui tratado envolvem muito mais conhecimento do 
que o projetar uma construção. Veja os comentários de Provérbios 14:1 (de 14.03.2008). 

É possível encontrarmos as pessoas más com grandes e prósperas famílias, mas isto é de 
pouca duração. Considere a observação de Davi, “Espera no Senhor e guarda o seu 
caminho, e te exaltará para herdares a terra; tu o verás quando os ímpios forem 
desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. 
Mas passou e já não é; procurei-o, mas não se pôde encontrar.” (Salmos 37:34-36).  

Os homens íntegros desejam deixar uma família santa e próspera no mundo. 

Provérbios 5:16-18:- “Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. 
Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas ruas, os ribeiros de águas? Sejam 
para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te 
com a mulher da tua mocidade.” 

Salmos 127:3-5:- “Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o 
seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. 
Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava; não serão confundidos, 
quando falarem com os seus inimigos à porta.” 

Salmos 128:1-6:- “Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus 
caminhos! Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e te irá bem. A tua 
mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa; os teus filhos, como 
plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que 
teme ao Senhor! O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém 
em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel.”  

Salmos 144:12-15:- “Para que nossos filhos sejam, como plantas, bem 
desenvolvidos na sua mocidade; para que as nossas filhas sejam como pedras de 
esquina lavradas, como colunas de um palácio; para que as nossas despensas se 
encham de todo o provimento; para que os nossos gados produzam a milhares e a 
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dezenas de milhares em nossas ruas; para que os nossos bois sejam fortes para o 
trabalho; para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas. 
Bem-aventurado o povo a quem assim sucede! Bem-aventurado é o povo cujo 
Deus é o Senhor!” 

Malaquias 2:15:- “E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que 
somente um? Ele buscava uma semente de piedosos; portanto, guardai-vos em 
vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade.” 

Eles querem preparar os filhos e os netos para perpetuarem a verdade de Deus na terra. 

Deuteronômio 4:9-10:- “Tão-somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua 
alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não 
apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos 
filhos de teus filhos. No dia em que estiveste perante o Senhor, teu Deus, em 
Horebe, o Senhor me disse: Ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas 
palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e 
as ensinarão a seus filhos.” 

Provérbios 6:4-9:- “Não dês sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras; 
livra-te, como a gazela, da mão do caçador e, como a ave, da mão do passarinheiro. 
Vai ter com a formiga, ó preguiçoso; olha para os seus caminhos e sê sábio. A qual, 
não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão; na 
sega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando 
te levantarás do teu sono?” 

Salmos 78:1-8:- “Escutai a minha lei, povo meu; inclinai os ouvidos às palavras da 
minha boca. Abrirei a boca numa parábola; proporei enigmas da antiguidade, os 
quais temos ouvido e sabido, e nossos pais no-los têm contado. Não os 
encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, 
assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um 
testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a 
fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos 
que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos; para que pusessem em 
Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os 
seus mandamentos e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, 
geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus.” 

Joel 1:1-3:- “Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, 
vós, anciãos, e escutai, todos os moradores da terra: Aconteceu isto em vossos dias? 
Ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, 
e vossos filhos, a seus filhos, e os filhos destes, à outra geração.”  

Considere a casa de Abraão quanto ao seu tamanho e qualidade. A nação de Israel veio dos 
seus lombos, a qual ele construiu e estabeleceu pela sabedoria e o entendimento. 

Gênesis 12:1-3:- “Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, e da tua 
parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma 
grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. 
E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti 
serão benditas todas as famílias da terra.” 

Neemias 9:7-8:- “Tu és Senhor, o Deus, que elegeste Abrão, e o tiraste de Ur dos 
caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. E achaste o seu coração fiel perante ti e 
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fizeste com ele o concerto, que lhe darias a terra dos cananeus, e dos heteus, e dos 
amorreus, e dos ferezeus, e dos jebuseus, e dos girgaseus, para a dares à sua 
semente; e confirmaste as tuas palavras, porquanto és justo.” 

Ele temia a Deus e viveu pela fé mais do que qualquer outro homem da sua geração. 

Gálatas 3:9:- “De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão.” 

Considere a casa de Ló e de Eli quanto à sua duração e honra. Ló perdeu tudo e poluiu as 
suas próprias filhas. 

Gênesis 19:30-38:- “E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas 
com ele, porque temia habitar em Zoar; e habitou numa caverna, ele e as suas duas 
filhas. Então, a primogênita disse à menor: Nosso pai é já velho, e não há varão na 
terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber 
vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente 
de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite; e veio a primogênita e 
deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se 
levantou. E sucedeu, no outro dia, que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já 
ontem à noite me deitei com meu pai; demos-lhe a beber vinho também esta noite, 
e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso 
pai. E deram a beber vinho a seu pai, também naquela noite; e levantou-se a menor 
e deitou-se com ele; e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. 
E conceberam as duas filhas de Ló de seu pai. E teve a primogênita um filho e 
chamou o seu nome Moabe; este é o pai dos moabitas, até ao dia de hoje. E a 
menor também teve um filho e chamou o seu nome Ben-Ami; este é o pai dos 
filhos de Amom, até o dia de hoje.” 

A família de sacerdotes de Eli foi eliminada e destruída pelo comprometimento de um pai 
sentimental. 

I Samuel 2:27-36:- “E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o 
Senhor: Não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda 
no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para 
sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o 
éfode perante mim; e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de 
Israel. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, 
que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos 
engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o 
Senhor, Deus de Israel: Na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai 
andariam diante de mim perpetuamente; porém, agora, diz o Senhor: Longe de mim 
tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão 
envilecidos. Eis que vêm dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu 
pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de 
Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel; nem haverá por todos 
os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do 
meu altar será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma; e toda a 
multidão da tua casa morrerá quando chegar à idade varonil. E isto te será por sinal, 
a saber, o que sobrevirá a teus dois filhos, a Hofni e a Finéias: que ambos morrerão 
no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo 
o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre 
diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá a 
inclinar-se diante dele, por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: 
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Rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um 
pedaço de pão.” 

I Samuel 3:11-18:- “E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu a fazer uma coisa 
em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia, 
suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa; começá-lo-ei e 
acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela 
iniqüidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não 
os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a 
iniqüidade da casa de Eli com sacrifício nem com oferta de manjares. E Samuel 
ficou deitado até pela manhã e, então, abriu as portas da Casa do Senhor; porém 
temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então, chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, 
meu filho. E disse ele: Eis-me aqui. E ele disse: Que palavra é a que te falou? Peço-
te que ma não encubras; assim Deus te faça e outro tanto se me encobrires alguma 
palavra de todas as palavras que te falou. Então, Samuel lhe contou todas aquelas 
palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: É o Senhor; faça o que bem parecer aos 
seus olhos.” 

Sua família e suas posses apenas prosperarão pela sabedoria e o entendimento, os quais são 
claramente encontrados nas Escrituras. Se você vive de alguma outra forma, você está 
fadado a ter problemas, dores e destruição. Humilhe-se, e escore a sua casa com a Palavra 
de Deus! Hoje! 

A casa de Deus, a igreja, é edificada e estabelecida da mesma forma, pela sabedoria e o 
entendimento. A fundação é posta no Senhor Jesus Cristo, e todo ministro deve construir 
somente com ouro, prata e pedras preciosas. Pois o fogo do teste do Senhor consumirá 
qualquer madeira, palha e feno. Que toda a doutrina e prática de cada igreja sejam 
alicerçadas somente na pura sabedoria e entendimento da Escritura. 

I Coríntios 3:11-15:- “Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já 
está posto, o qual é Jesus Cristo. E, se alguém sobre este fundamento formar um 
edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se 
manifestará; na verdade, o Dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta; e o 
fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte 
permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá 
detrimento; mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo.” 

 

 

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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