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FAMILIA – 015 NABAL O MALIGNO
I Samuel 25.3: “...o homem era maligno”

Responda:   - Você deixaria um estranho na sua casa, comendo em sua mesa, dormindo na sua 
cama, assistindo a sua TV? Por quanto tempo?

Nabal é também apresentado como “filho de Belial”. Na tradução dos setenta, uma das mais 
respeitadas traduções bíblicas, essa expressão é substituída por “homem cão”. O texto não nos 
afirma que ele era um homem possesso, mas mostra-nos um homem que já não coordenava seus 
pensamentos – era louco. 

Nabal era um homem propenso para o mal,  que atrai o mal, ou seja, em outras palavras: era 
maligno. A definição de “filho de Belial” aparece em   Pv  6:  12-14 : “O homem de Belial ,o 
homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés 
e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade; todo tempo maquina o mal; anda 
semeando contendas”. Nabal era assim, um homem dominado pelo “bicho” do inferno. 

O diabo estava por traz de todo este caráter cheio de conflitos. Que horror! Deveria ser horrível 
para Abigail morar com o próprio diabo! O diabo é terrível, em alguns casos, ele domina por 
dentro, em outros, ele oprime por fora e pode produzir todas estas manifestações que temos visto 
até aqui na vida deste tal de Nabal: estupidez, ingratidão, intemperança, interrupção do sistema 
de comunicação, etc. 

Estamos bem certos de que esse é o maior terreno de atuação do inimigo, a nossa família,  pois 
estragando a família, ele estraga tudo: trabalho, saúde, igreja, escola... até a nação. 

Os sete filhos de Ceva em Atos 19:11-20 levaram a pior ao tentarem exorcizar um homem 
possesso. Observe como o homem maligno reagiu: deixou-os desnudos e feridos. Nos versículos 
seguintes, vemos que por causa deste fato (v 17), eles ficaram cheios de temor e muitos que 
haviam praticado artes mágicas reuniram os livros que possuíam sobre  o assunto e os 
queimaram. 

Precisamos limpar nosso lar de sujeiras malignas, sim, temos que tirar o lixo de todo canto da 
nossa casa para não se transformar em ninho de “ratos”, temos que rever nossos materiais, 
objetos, presentes... pois podemos  estar hospedando um ninho de satanás dentro do nosso 
próprio lar. 

Quando falamos desses lixos, não estamos falando de sujeira física simplesmente, é que as vezes 
temos objetos dentro de casa que são verdadeiros pontos de contato com o maligno, e isso deve 
ser jogado fora, qualquer coisa que Deus me incomodar para tirar. Separe um tempo na sua casa 
e ore ao Senhor e pergunte para Ele se tem algum objeto na sua casa que não é do agrado dEle, 
ele vai fazer você perceber alguma coisa errada neste objeto. Se não tiver nenhum objeto, Glória 
a Deus, mas se tiver, jogue fora, entregue pro seu líder queimar e anular todo poder maligno 
dentro da sua casa;


