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Texto: Salmo 127                                                           
Leitura: Quinto mandamento 
Salmo 139, 1-16    
 
Amados irmãos, 
 
Há algum tempo li no Jornal Gazeta uma pesquisa, que foi feita sobre 
Clonagem. Parece que sessenta e sete por cento da população de Maceió é 
favorável à clonagem de embriões humanos com fins terapêuticos, para ajudar 
na cura de doenças. E noventa e dois por cento se mostraram contrário à 
clonagem para fins reprodutivos. Me surpreendi sobre isso. Até pior: fiquei 
assustado quando li isso. Pois sinto um grande desrespeito com a vida; a vida 
das crianças, dos embriões. A vida antes do nascimento. 
 
A maioria das pessoas quer deixar fazer uma clonagem, uma separação da 
primeira célula, de modo que se criem dois embriões. Eles querem fazer isso, 
não para criar um embrião, mas para usar essa vida primitiva. Tirar as coisas 
que são úteis para usar. Quer dizer: matar essa vida primitiva para tirar os 
órgãos ou outras células com fins terapêuticos. 
 
Não entendo como pessoas podem ser a favor disso. Se eu vou pagar um 
médico ruim para matar uma criança para tirar os seus órgãos com fins 
terapêuticos, quer dizer para vender e assim ajudar outras pessoas doentes. 
Todo mundo vai reagir e reprovar isso. Mas se eu faço a mesma coisa num 
laboratório com as primeiras células de uma criança tudo mundo está a favor. 
 
Pode ser que isso é o resultado da novela popular com o mesmo nome “O 
Clone”.  
Uma novela bem feita que mostrou todos os problemas a respeito do 
planejamento de uma família. Um homem (Ali) com várias mulheres; um casal 
feliz de Marrocos (Mohammed e Latifa); Um casal infeliz, de que a mulher 
(Jade) não quer ter um filho; Um casal brasileiro infeliz (Lucas e Maysa), quase 
separados, com uma filha; um médico e a sua mulher sem filhos; e uma mulher 
solteira (Deusa) com um filho, que é um clone (Léo); Essa novela mostra todas 
as relações possíveis. E mostra também os problemas da clonagem. Pois na 
realidade o clone não tem pai. O clone é uma cópia, como gêmeos idênticos 
(mono-nucleares). 
 
Essa novela e aquela pesquisa já mostram como os cientistas estão sabotando 
os fundamentos da vida familiar. Eles estão brincando com a vida humana. A 
clonagem nega os fundamentos da vida familiar, até pior A clonagem destrói 
toda a instituição familiar ao acabar toda forma de parentesco.  
 
E no mesmo tempo Deus quer defender a vida familiar. Por isso Deus nos deu o 
quinto mandamento: “Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os 
teus dias, no país que Deus te dá”. Quero falar sobre este mandamento, quero 
falar sobre a vida familiar. 
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E quero fazer isso positivamente. Por isso escolhi este salmo 127. Um louvor, 
que glorifica Deus. Ele é o arquiteto da família humana; e da vida familiar.  
 
Há pessoas que dizem que esse salmo era um cântico para cumprimentar os 
pais com o nascimento do seu filho. Não sei se isso é verdade, mas é bem 
possível, pois este salmo fala sobre a benção de Deus sobre a vida familiar. A 
primeira parte mostra que Deus nos garante as condições para uma vida 
familiar; e a segunda parte nos mostra que Deus completa a nossa vida familiar 
dando filhos.  
 
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Edificar 
uma casa. Isso não é somente construir uma casa com tijolos e madeira, mas 
isso já começa quando um jovem começa namorar com uma moça. Então 
prestem atenção, jovens e adolescentes. O início da sua casa começa lá na rua, 
(praça ou na praia) onde você encontrará a sua esposa; ou talvez é melhor 
para dizer: o início da sua casa começa aqui na igreja. Pois Se o Senhor não 
edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.  
 
Se quiser uma família boa, você deverá começar com o Senhor.  Você deve 
aceitar que o Senhor edifique a sua casa. Isso quer dizer que você deve 
escolher uma esposa conforme a vontade do Senhor. Como está escrito em 1 
Cor. 7, 39: “Fica livre para casar com quem quiser, mas somente NO SENHOR”. 
Isso quer dizer que devem procurar uma esposa ou marido, que crê no Senhor. 
Se quiser construir a sua casa, deverá começar conforme a vontade do Senhor. 
Pois assim o Senhor quer edificar a nossa casa: ele nos mostrou a vontade dele 
na Bíblia e conforme essa vontade nós devemos trabalhar. Mas o nosso 
problema é que muitas vezes nós não queremos seguir a vontade do Senhor, 
mas a nossa própria vontade. Muitas pessoas querem construir a sua casa sem 
a ajuda do Senhor. Elas procuram uma amiga ou amigo, que não crê em Deus. 
Elas acham um rostinho bonitinho mais importante do que a fé em Deus; ou 
elas preferem um rapaz amostrado com carro e dinheiro do que um rapaz 
simples que quer servir o Senhor; Mas presta atenção, porque os gentios é que 
procuram estas coisas. São coisas superficiais. A Palavra de Deus diz: “Melhor é 
um prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado e, com ele, o ódio” 
(Prov. 15,17); 
 
É melhor Ter um prato simples com amor, do que um prato abundante sem 
amor. Quem quer edificar a sua casa, deve procurar o amor. Primeiramente o 
amor por Deus e depois o amor por si mesmo. Isso quer dizer: o melhor 
fundamento para a sua casa é uma mulher que ama Deus e que quer te amar. 
Se tiver amor entre os dois; e se tiver fé em Deus, e se tiver paz, isso é um 
bom fundamento.  Deus quer abençoar os casais que começam assim; que 
edificam a sua casa com o Senhor. 
 
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Esse 
salmo nos ensina que somos dependentes do Senhor. Pois, se construirmos 
uma casa, não quer dizer que vamos morar muito tempo nessa casa. Ouvi 
sobre pessoas que construíram a sua própria casa, e depois de repente 
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morreram. E agora outras pessoas estão morando na sua casa. Isso pode 
acontecer. A nossa vida depende do Senhor. Uma coisa igual pode acontecer 
com nosso trabalho. O Salmo diz: “Inútil vos será levantar de madrugada, 
repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes; Aos seus amados 
ele o dá enquanto dormem”. Há pessoas que vivem e trabalham assim. Eles se 
levantam de madrugada e repousam tarde. Eles trabalham todo dia, toda 
semana e toda a sua vida. Eles não têm confiança no Senhor, mas somente no 
seu próprio poder. Mas esse Salmo nos ensina que isso é inútil. Não é inútil 
trabalhar, mas é inútil se levantar de madrugada e repousar tarde. Conheço um 
amigo que vivia assim. Ele era jardineiro, queria a sua própria empresa e queria 
aposentar-se com 50 anos. Ele conseguiu a sua própria empresa, mas não pode 
trabalhar mais, pois destruiu as suas costas com o seu trabalho. É melhor não 
ser ambicioso demais.  
 
Esse salmo nos ensina não só que somos dependentes do Senhor, mas também 
que devemos Ter confiança no Senhor. Pois o Senhor dá aos seus amados 
enquanto dormem. Com certeza isso é uma lembrança da época que o povo de 
Israel estava caminhando no deserto. Podem ler sobre isso no Livro de Êxodo. 
Especialmente Êxodo 16. Lá no deserto Israel não tinha condições para viver. 
Não tinha comida para comer, nem trigo para fazer pão; faltava a alimentação 
básica. Mas nessa situação Deus mostrava o seu amor e o seu poder. Pois Deus 
mandava o pão celestial, o maná, para comer. Cada noite, quando o povo 
estava dormindo, o maná caiu; e cada manhã quando o povo acordava o maná 
estava lá. o Senhor o deu  aos seus amados enquanto estavam dormindo.  
 
E Deus fez isso por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Foi por 
causa dessa aliança que Deus os tirou do Egito, e foi também por causa dessa 
aliança que Deus os ajudou no deserto. Por isso o autor desse salmo diz: “o 
Senhor o deu aos seus amados enquanto dormem. Deus faz a sua aliança com 
quem ele ama. Deus dá o sinal da aliança a quem ele ama; Deus dá a sua 
promessa a quem ele ama; e Deus dá a sua benção a quem ele ama; Ele cuida 
da nossa vida. Ele nos dá o que é necessário para nossa vida. Pão para o nosso 
corpo e Jesus Cristo para a nossa alma. Nós não contribuímos em nada à nossa 
salvação. Deus nos deu o salvador. Deus cuida também da nossa alimentação 
enquanto dormimos. 
 
Olha para as plantas. Nós plantamos, mas Deus nos deu. Deus deu as ervas e 
plantas. E Deus dá chuva e seca, anos frutíferos e infrutíferos, assim Deus dá 
comida e bebida. Nós devemos colher o trigo e o milho, mas no mesmo tempo 
devemos dizer: Deus nos dá. Como também saúde e doença; riqueza e 
pobreza. Tudo isso não nos sobrevêm por acaso, mas da mão de Deus.  
 
Também as nossas crianças. Elas são presentes de Deus. “Herança do Senhor 
são os filhos”. Isso quer dizer que Deus nos deu. Muitas pessoas não acreditam 
nisso. Elas acham que elas mesmas podem decidir sobre isso.  Mas isso não é 
verdade. Talvez possam decidir sobre o mínimo de crianças, mas não sobre o 
máximo de crianças. E até isso não é verdade, pois há casais que querem ter 
crianças, mas não conseguem ter. Como no Antigo Testamento: Raquel e Jacó. 
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Jacó tinha duas mulheres: Lia e Raquel. Lia já deu luz à três filhos e Raquel 
nenhum. E no certo momento ( Gên. 30) Raquel teve ciúmes de sua irmã e 
disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morrerei. Mas Jacó se irou contra Raquel e 
disse: Acaso, estou em lugar de Deus que ao teu ventre impediu frutificar? Jacó 
sabia “Herança do Senhor são os filhos”. Deus que constrói a casa, dá o filho. 
“Herança do Senhor são os filhos”. Isso também quer dizer: os nossos filhos 
são os filhos do Senhor.   
 
E agora quero perguntar alguma coisa. Como tratamos os filhos do Senhor? 
Imagina que Deus mesmo viria à nossa casa com um berço e dentro desse 
berço um filho. E ele nos daria, dizendo: Aqui, cuida dele. O que íamos fazer? 
Com certeza cuidaríamos do filho dele. Bom, assim devemos também cuidar 
dos nossos filhos. Eles são uma herança do Senhor. Por isso eles devem 
receber a marca do batismo que mostra isso.  Antigamente os escravos 
recebiam uma marca de fogo, que mostrava: esse escravo é de fulano. Cristo 
nos deu a marca de água, o batismo. Com essa marca de água Cristo quer 
dizer essa criança é de Deus. Do Pai, do Filho e do Espírito. As nossas crianças 
são os filhos de Deus. Conforme isso, devemos criar essas crianças. 
 
Falar com as nossas crianças sobre o Pai que está no céu; sobre o nosso irmão 
Jesus Cristo; e sobre o Espírito Santo que quer viver em nós. Devemos falar 
sobre isso nas nossas casas. Devemos dar um exemplo às nossas crianças; 
como elas devem amar e respeitar a Deus. Devemos escolher uma escola certa 
para as nossas crianças; uma escola onde os professores educam as nossas 
crianças conforme a vontade de Deus. Onde as professoras mesmas são 
exemplos para os nossos filhos. Pois elas são! Imagina a confusão na cabeça de 
uma criança se ela numa escola pública encontra outras crianças que usam 
palavrões e as professoras não proíbem nada; mas na casa os pais proíbem. 
Essa criança deve acreditar em quem? Nos pais ou nas professoras? Mas se as 
professoras trabalham na mesma fé com os pais, isso será muito melhor para 
as suas crianças.  
 
“Herança do Senhor são os filhos”. Por isso as nossas igrejas batizam as 
crianças; por isso as igrejas se esforçam para ter as nossas próprias escolas 
com professores reformados para criar as nossas crianças no caminho do 
Senhor. Nós não podemos nos descuidar da herança do Senhor, mas devemos 
criar nossos filhos no temor do Senhor. 
 
Por isso precisamos de conhecimento.  Os pais devem ser membros 
comunigantes, que já fizeram profissão da fé. Pois, se não tiverem 
conhecimento da bíblia, como criarão os seus filhos no caminho do Senhor. 
Então! Por isso devem ser membros comunigantes; se não tem conhecimento, 
como eles podem cumprir a promessa, que os pais fazem com o batismo do 
seu filho? Aqui os pais prometem e assumem a responsabilidade de instruí-lo 
no ensino bíblico. E eles prometem fazer todo o possível para que a sua criança 
seja instruída naquele ensino. Isso é uma grande responsabilidade. Pois é, é 
uma grande responsabilidade cuidar das crianças de Deus. Para cumprir isso 
precisamos de conhecimento, e sabedoria, paciência. Em poucas palavras: 
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amor. Quem tem amor, tem também paciência; que tem amor, trata as suas 
crianças com sabedoria. 
 
Devemos investir em nossas crianças. Isso quer dizer: dá tempo a elas, fazer 
amizade com os filhos; fazer coisas juntos. Isso é muito importante. O que você 
investe hoje, colherá no futuro. Não é bom se nós só temos tempo para as 
outras pessoas, e não para as nossas crianças pequenas, de modo que elas 
quase nunca vêem o seu pai. Quem ensina os seus filhos que outras pessoas 
sempre são mais importantes do que a própria família, pode esperar que os 
seus filhos vão reagir igualmente. Se precisarmos deles, eles vão dizer: 
desculpe pai, ou desculpe mãe, mas não tenho tempo. Vou sair com os meus 
amigos. 
 
O Salmo nos mostra a situação ideal. Os filhos são um seguro de vida para o 
futuro. Se os pais ficarem idosos e fracos, será uma benção ter filhos, que 
cuidam dos pais com amor. Vi pessoas que não pensaram nisso. Eles estavam 
trabalhando, trabalhando para ser rico. E eles não queriam ter crianças, pois 
crianças custam muito dinheiro (gastos médicos, gastos escolares, gastos com 
roupas e posso continuar...) Essas pessoas preferiam ter muito dinheiro mais 
do que muitas crianças. E no fim da sua vida eles eram ricos, mas sozinhos. 
Bom, podiam pagar aos médicos, mas não havia ninguém que verdadeiramente 
cuidasse deles com amor, como os filhos fazem.   
 
Vi pessoas idosas e doentes no hospital, sem crianças. Ninguém para defendê-
los contra os médicos que estavam dizendo: esta vida não vale mais, essa 
pessoa não ganha nada, só custa dinheiro. Por que usar máquinas caras para 
salvar essa vida. Vi outras pessoas que tinham filhos e eles estavam lá para 
cuidar da mãe, para falar com os médicos, para procurar o melhor para ajudar. 
Sei uma coisa: é melhor ser idoso, com crianças e sem dinheiro; do que idoso, 
sem crianças e com dinheiro. “Herança do Senhor são os filhos”.  Deus nos dá 
filhos e dessa maneira, pelos filhos, o Senhor cuida da nossa vida se não 
tivermos mais força para trabalhar.  
 
Irmãos, mostrei que Deus quer cuidar da nossa família. Deus é o Deus das 
crianças, dos pais e dos avôs. Os filhos são uma herança e uma bênção do 
Senhor e por isso podemos cumprimentar cada família cristã, onde nasce uma 
criança. Louvado seja o Senhor. Vamos fazer isso, cantando esse salmo 127. 
Se o Senhor não ajudar. 
Jamais será compensador 
O esforço do trabalhador 
Se o Senhor não vigiar. 
A casa e o cidadão 
Desprotegidos ficarão. 
 
Cântico: Salmo 127 
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