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FAMILIA – 005   NABAL O INTEPERANTE 
I Sm 25.36 E, vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete 

de rei; e o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que ela não 

lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até à luz da manhã. 37 Sucedeu, pois, 

que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas 

coisas; e se amorteceu o seu coração, e ficou ele como pedra. 
 

Responda: O que falta em sua Família?  

 

Precisamos saber o que é temperança: segundo o dicionário, temperança é a qualidade de se 

moderar apetites e paixões; quer dizer também sobriedade, moderação, economia. Nabal era o 

oposto disso, ele não tinha domínio próprio.  

Podemos  perceber isso por duas coisas citadas no texto: “embriagado”, e “banquete de Rei”; 

Esses dois comportamentos comprometeram o bem-estar da família de Nabal e tem 

comprometido o de muitas famílias hoje em dia.  

 

Além disso, ele era gastador, veja que ele promoveu uma festa de rei, e não era rei.  Isso 

acontece em muitas famílias atualmente também, gastam o que não tem, agem de forma 

insensata, ficam endividados tentando mostrar o que na verdade não são. 

 

O que entendemos é que  Nabal era beberrão e farrista, isso nos mostra que e1e era um homem 

do excesso e hoje existem muitas pessoas dedicadas aos excessos: excesso de TV, excessos de 

gastos, excesso de trabalho, excesso de internet, excesso de alimentação, e até mesmo excesso de 

descanso. Quem é do excesso torna-se intemperante, ou seja, uma pessoa que não dá valor ao 

equilíbrio. Qualquer excesso é perigoso, e deve ser percebido pela família.  

 

Vamos ver exemplos de excessos na Bíblia para podermos evita-los e termos uma vida 

equilibrada: Vamos ler: Gn 19.30-38. Foi o caso de Ló que, bêbado, engravidou as filhas, isso 

devido ao desespero e desilusão diante da solidão que precedeu a bebedeira; Sabe o que nasceu 

dessas duas filhas? Moabe e Amom... Olha o que nasce de um absurdo! De uma bebedeira! 

 

Nós, seres humanos,  não temos facilidade de sermos moderados, e isso nos leva aos vícios. 

Tudo começa com um pouquinho, para depois virar um tormento. Todo viciado começou quase 

que brincando, e suas vidas foram transtornadas, então tome cuidado com os “pouquinhos”, são 

eles os “pouquinhos” os responsáveis por grandes catástrofes... Apenas um palito de fósforo 

pode incendiar uma floresta inteira! 

 

Falando em bebida, a maioria dos evangélicos no nosso Brasil, aderiram a abstenção do álcool 

como bebida, pois isso é uma desgraça no nosso país, e quem sofre mais é a família, por isso 

longe de nós todo e qualquer tipo de bebida alcoólica, nós da Berseba Life orientamos a  não 

beber nem mesmo de brincadeira. Temos esta orientação de nossos apóstolos e pastores.  

Sabemos que existem pessoas que, por gostarem de beber, querem  criar argumentos até mesmo 

bíblicos para poderem beber, mas nós preferimos evitar as bebidas, pois muitos problemas nas 

famílias estão relacionados a bebida, sem falar na questão de que são as bebidas que puxam o 

uso de drogas, as brigas em bares, homicídios, confusões em boates e etc. 


