
  

 
É DEUS QUEM EDIFICA 
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I Crônicas 17  

 

Qualquer ideia que tenhamos, ainda que com propósitos edificantes, deve passar pelo crivo de 

Deus. Devemos consultá-lo antes de decidir a respeito do que desejamos edificar. A ideia de Davi 

de construir um templo para o Senhor era boa, mas os caminhos de Deus não são como os do 

homem. Por isso, é bom reconhecer que é Ele quem tem que conduzir toda obra e a solução 

adequada para que se chegue a bom termo no objetivo. Ele é quem começa tudo de bom em nossa 

vida e será Ele que há de completar da maneira mais adequada (Fp 1:6). 

 

Veja-se que antes de Davi, três irmãos de Judá (ascendente de Davi) perderam a primogenitura por 

desvios indesculpáveis a quem tinha esse direito. Mesmo entre seus irmãos, Davi foi escolhido 

porque Deus conhecia o coração de cada um e não se deixou perturbar pela aparência. 

 

Daí que, embora conhecedor da ideia do coração de Davi, o mais importante era identificar a 

disponibilidade dele próprio como templo do Senhor porque tinha um coração quebrantável. 

Quando Deus concorda com algumas ideias dos Seus filhos, toma a frente nas decisões e nos planos 

porque, como um Pai, quer o melhor (Mt 7:11). 

 

Foi assim também com José, outro descendente de Judá. Ao receber a notícia sobre a gravidez de 

Maria, acolheu com mansidão a explicação do anjo e teve aprovação do Senhor em seu intuito de 

fuga, para preservar a reputação de Maria e o propósito de Deus para trazer ao mundo o Messias. 

 

Deus conhece o coração dos que, como um templo, estão prontos para ser Sua morada. São estes 

os que se empenham na edificação do reino eterno. Quando Deus nos vê empenhados na edificação 

do Seu templo, Ele mesmo edifica o nosso. Nossa casa e nossa vida são afetadas pelo que Deus vê 

em nós, porque Ele conhece o coração (Rom 8:27). 

 

Quando alguém prefere e permite que Deus restaure sua vida, essa transformação é um testemunho 

que atrai outros a desejarem ser também restaurados e edificados como templo para o Senhor. Ele 

se empenha pela nossa causa quando nos empenhamos pela Dele.  

 

Jeová se apresenta como Senhor dos exércitos (I Cr 17:7) e assume nossas batalhas. Nesse passo, 

o que há de melhor é que os pensamentos e os caminhos de Deus são mais altos que os nossos (Is 

55:9) e a Sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável (Rom 12:2). Ele não nos dá o que 

pedimos, mas o que precisamos. 

 

 

Edifique e faça tudo por amor a Deus e Ele honrará sua consagração sincera. Se você trabalhar em 

prol da casa Dele, Ele fará o mesmo pela sua. Isso não deve depender do nosso querer, porque é o 

nosso dever. Oremos para que seja natural em nós o querer de Deus e para que Ele mesmo edifique 

em nós uma morada para o Seu Espírito (Salmo 127:1). 


