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O Rei Davi, ao olhar para seu lindo 
palácio, quis construir uma casa ainda 
mais bela para Deus, visto que a Arca da 
Aliança ainda estava na tenda do taber-
náculo. Deus, porém, não permitiu que 
Davi construísse o templo por diversas 
razões, mas prometeu que seu filho 
Salomão o faria. É interessante que, 
ao dar essa promessa para Davi, sobre 
a edificação do templo em Jerusalém, 
Deus também revelou um detalhe mui-
to importante sobre o que aconteceria 
no tempo da construção: Salomão teria 
paz.

“O Senhor dará força ao seu povo; 
o Senhor abençoará o seu povo com 
paz”, Sl 29.11.

Ter paz é algo que certamente enche 
os olhos de qualquer pessoa, pois quem 
não deseja viver com tranquilidade? Em 
uma geração com tanta violência e de-
samor, o mundo pede paz e não conse-
gue obtê-la, pois estão todos corrompi-
dos e se voltando uns contra os outros. 
Na época de Davi não foi diferente, era 
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difícil ter um longo período de paz na 
terra, pois logo se levantavam inimigos 
para guerrear e, se possível, dominar as 
terras. Então a promessa de paz no rei-
nado de Salomão é notoriamente vinda 
do céu, visto que por si só o homem não 
consegue ter paz. 

A Bíblia reforça a natureza divina da 
paz em diversos textos que expressam 
bem essa verdade. A verdadeira paz só 
pode ser dada por Deus, que nos deu 
a paz por meio de Seu Filho Jesus! (Jo 
14.27). Mas, afinal, qual é o propósito 
de Deus em dar paz a alguém? No mo-
mento da promessa, Deus deixa claro 
que Salomão terá paz, mas também 
esclarece que haveria um motivo para 
tê-la: a construção do templo. Desse 
modo, fica fácil compreender um dos 
principais motivos pelos quais Deus nos 
dá tempos de paz na Terra: eles são ne-
cessários para que possamos construir. 

A paz e a edificação do altar an-
dam juntas, pois não há como edificar, 
construir ou reformar em meio à guer-

O propósito de 
Salomão 
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ra, por isso os períodos de paz servem 
para que possamos erguer um templo 
ao Senhor. Salomão teve paz na terra, 
mas isso não significa que ele se utili-
zou deste momento para ficar ocioso, 
mas usou seu tempo livre das guerras 
para construir e produzir algo significa-
tivo para o Reino. Muitas vezes, viven-
do em meio à guerra, não conseguimos 
avançar nas construções importantes 
da vida. É necessário que o tempo de 
paz chegue na vida de todas as pesso-
as, mas é necessário estar com os ma-
teriais prontos para utilizar todo o tem-
po livre em edificação e construção. De 
todo o tempo que Salomão teve para a 
construção do templo, pouquíssimo foi 

utilizado na obtenção dos recursos ne-
cessários para aquela edificação, pois 
já estava tudo planejado.

Enquanto estavam em constantes 
guerras, Davi juntou recursos para a 
construção do templo, pois tinha em 
mente que, em algum momento, a 
paz viria, e eles poderiam colocar em 
ação o plano de construção da Casa de 
Deus.  É importante, portanto, que a 
Igreja do Senhor utilize os momentos 
de guerra para armazenar materiais, 
para que possa se esforçar durante todo 
seu tempo de paz e tranquilidade para 
a edificação do propósito. Utilize seus 
momentos de paz para construir uma 
edificação firme, útil e santa!


