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Quem consegue ser perfeito? Cer-
tamente, ninguém! Augusto Cury, psi-
quiatra e escritor, tem uma frase que 
diz: “Uma pessoa inteligente aprende 
com os seus erros, uma pessoa sábia 
aprende com os erros dos outros”. Sen-
do assim, os erros precisam, no míni-
mo, servir para alguma coisa em nossa 
vida. Por mais que sejamos imperfeitos, 
a sabedoria está em compreender e 
analisar os erros individuais e de outras 
pessoas. É importante, portanto, ana-
lisar os trechos bíblicos que relatam as 
atitudes de grandes homens de Deus 
que fracassaram devido às suas más es-
colhas e falhas. 

Vejamos alguns dos erros que o Rei 
Salomão cometeu.

1. Gastos excessivos – Os relatos 
bíblicos mostram o quanto Salomão 
extrapolou seus orçamentos. Ele ad-
quiriu mil e quatrocentos carros e doze 
mil cavalos (1Rs 10.26), bebia em taças 
de ouro (1Rs 10.21) e se casou com mil 
mulheres (1Rs 11.3). Os gastos para 
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sustentar o palácio eram extremos! A 
nação de Israel vivia um momento cres-
cente em sua economia, e Salomão quis 
usufruir disso, porém Deus já havia es-
tabelecido parâmetros para o estilo de 
vida dos reis de Israel, dentre eles: não 
multiplicar cavalos, nem mulheres, nem 
prata e ouro para si (Dt 17.16,17).

2. Explorar o povo para enriquecer – 
Conforme Salomão expandia a nação e 
aumentava seu custo de vida, foi neces-
sário aumentar a arrecadação, por isso 
ele cobrou impostos cruéis da popula-
ção. Salomão recebia anualmente 666 
talentos de ouro; na cotação atual, isso 
seria equivalente ao valor aproximado 
de R$9.256.087.980,00, sem contar to-
dos os impostos recebidos de mercado-
res e comerciantes, dos reis da Arábia 
e dos governadores do país (1Rs 10.14-
15). Quando Roboão assumiu o reinado, 
ficou evidente o quanto os impostos 
cobrados por Salomão eram abusivos: 
“Teu pai fez duro o nosso jugo; alivia tu, 
pois, agora, a dura servidão de teu pai 
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e o pesado jugo que nos tinha imposto, 
e servir-te-emos”, 2Cr 10.4. Essa situa-
ção, inclusive, acabou culminando na 
divisão das tribos de Israel.

3. Se deixar levar pelos prazeres ter-
renos – Salomão viveu os muitos praze-
res da vida e não se privou de nada. Há 
um grande perigo em se entregar aos 
prazeres da vida sem levar em consi-
deração o que Deus diz sobre tais coi-
sas e as leis a serem seguidas para ter 
uma vida perfeita com Deus. Salomão 
desconsiderou até as leis mais básicas 
do povo de Israel, veja: “O rei Salomão 
amou muitas mulheres estranhas, e isso 
além da filha de Faraó, moabitas, amo-
nitas, edomitas, sidônias e heteias, das 
nações de que o Senhor tinha dito aos 
filhos de Israel: Não entrareis a elas, e 
elas não entrarão a vós; de outra manei-
ra, perverterão o vosso coração para se-
guirdes os seus deuses. A estas se uniu 
Salomão com amor. E tinha setecentas 
mulheres, princesas, e trezentas concu-
binas; e suas mulheres lhe perverteram 
o coração”, 1Rs 11.1-3. Assim, o homem 
que julgou e proferiu sentenças foi con-

tra as leis do Senhor em nome do prazer 
passageiro.

4. Idolatria – O Rei Salomão dei-
xou seu coração ser pervertido pela 
influência de suas esposas estrangei-
ras, que fizeram Salomão adorar os 
deuses pagãos. A Bíblia fala explici-
tamente que Salomão adorou a As-
tarete (deusa dos sidônios), Milcom 
(deus dos amonitas), Quemós (deus 
dos moabitas) e Moloque (deus dos 
amonitas), além de adorar a Mamon. 
Diante disso, a Bíblia revela que o seu 
coração não foi perfeito para o Senhor 
conforme o de seu pai, Davi, por isso 
Deus iria rasgar o reino no tempo de 
seu filho.

Perceba o quanto é perigoso dar lu-
gar aos desejos da carne e ignorar a voz 
de Deus. Ninguém começa com erros e 
pecados gravíssimos; antes, começa-se 
a pecar de forma leve. Com o passar do 
tempo, tudo a pessoa vai se afundando 
gradualmente no pecado. Precisamos 
aprender algo com a vida de Salomão, 
que recebeu muitas honras, mas acabou 
recebendo a desaprovação do Senhor!


