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FAMILIA – 009   O TEMPERAMENTO DE NABAL GROSSO 
I Sm 25.3 E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail; e era a mulher 

de bom entendimento e formosa; porém o homem era duro, e maligno nas obras, e era da casa 

de Calebe.. 

 

Responda:   - Fale uma atitude que demonstra Carinho e Uma que demonstre estupidez!  

 

“...Porém o homem era duro em todo o seu trato.” 

 

Nabal o GENIOSO Esse adjetivo “duro” quando relacionado ao homem quer dizer “áspero, 

cruel, insensível, impassível.” Nabal era um homem azedo, “sem óleo”, sem graça, sem 

mansidão, um homem irado, nervoso, genioso;  

 

Ele era daquele tipo de pessoas que não fecham a porta pela maçaneta, fecham aos pontapés, 

gente que não tem ternura na garganta, quando fala, mesmo sendo uma coisa boa, aquilo sai 

arranhado. Estamos falando de pessoas que quando encontram os amigos e dão um tapinha nas 

costas e quase deslocam o pulmão; 

 

Em suma, estamos falando de gente estúpida, e lidar com estúpidos não é fácil, ainda mais dentro 

de casa não é verdade? Alguns conseguem ser hipócritas e são duros só em casa, mas Nabal não, 

ele era duro em todo o seu trato. 

 

Precisamos olhar para a palavra, e deixar a palavra lapidar as nossas vidas... Apalavra de DEUS 

que pode nos ajudar  a sermos mais ternos, mais maleáveis, mais mansos: Dominados pelo 

Espírito Santo  

 

Alguns tentam justificar suas atitudes grosseiras dizendo que não tem sangue de barata, mas 

barata tem sangue ? Alguns dizem que nasceram assim de pavio curto, são os crentes “Gabriela”: 

“Eu nasci assim, vou morrer assim” Misericóridia !!! Esqueceu-se que aqueles que estão em 

Cristo são novas criaturas ? Nunca leram 2 Co5:17? 

 

O texto de Gl 5.19-23 nos afirma que todo tipo de falta de mansidão é obra da carne, e nada pode 

justificar nossa conduta grosseira, nem o cansaço, nem a natureza, nem a hereditariedade, isso se 

chama é pecado mesmo, isso é falta de um novo coração, é falta de conversão... 

 

A bíblia diz que trocaria o nosso coração: Ez 36: 26 E dar-vos-ei um coração novo, e porei 

dentro de vós um espírito novo; e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um 

coração de carne.  27 E porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus 

estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. 

 

Quando lemos Ec 7.9; I Jo 3.15 Mt. 5.21-26; entenderemos o peso que é ficar irado com um 

irmão. Devemos parar de tentar justificar nossas atitudes grosseiras, pois é pecado contra o 

próximo e contra Deus que nos chama para mansidão. 
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