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Edificando a Casa do Rei 
  

Salmo 127 
“Se o SENHOR não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam;  

se o SENHOR não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.  
2 Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, 

comer o pão que penosamente granjeastes; 
aos seus amados ele o dá enquanto dormem.3 Herança do SENHOR são os 

filhos; o fruto do ventre, seu galardão.4 Como flechas na mão do 
guerreiro, assim os filhos da mocidade.5 Feliz o homem que enche deles a 

sua aljava; não será envergonhado, quando pleitear com os inimigos à 
porta”. 

 
Quando Deus nos fala de construir uma casa para Ele, não se trata da 
construção de prédios ou de formato de culto (liturgia), embora isso tudo faça 
parte do nosso contexto, mas, trata-se da edificação do corpo de Cristo, que 
não diz respeito a uma pessoa ou a um grupo de pessoas isolado, mas, trata-
se de uma corporação viva, um organismo vivo espalhado pelo planeta, a 
Igreja. 
 
O Pai e o Filho, no tempo determinado, virão morar para sempre nessa casa, 
nesse corpo, também chamado de a noiva de Cristo. Mas, antes que isso 
aconteça, a noiva precisa ser preparada, o exército precisa ser levantado, a 
casa precisa ser edificada. 
 
Assim, o verso 1 do Salmo 127, nos diz claramente “Se o Senhor não edificar a 
casa”, ou seja, “A não ser que Deus edifique  a casa”. Existe uma edificação da 
casa de Deus a ser feita e essa edificação precisa ser feita pelo próprio Deus! 
 
A casa que Deus quer edificar para o Rei não é algo que nós estamos 
acostumados a ver nos nossos dias, por isso, a casa de que o texto está 
falando é uma casa que Ele mesmo está edificando, pois, se não for o próprio 
Deus edificando a casa, acabou! Todo o trabalho é perdido! Não há resposta! 
 
Precisamos entender isso profundamente, para não corrermos o risco de 
gastarmos a nossa vida toda edificando algo em que Deus não está incluído 
diretamente, mesmo que leve o Seu nome e mesmo que a Sua Palavra seja 
mencionada. 
 
01 - Se o Senhor não edificar a casa do Rei, o nosso trabalho é vão 
 
Volto a enfatizar que a casa, neste versículo, é o Corpo de Cristo.  
 
A forma pela qual o próprio Deus edifica Sua casa, é dando capacitação divina 
aos que trabalham na edificação dela. Sem a capacitação divina, todo o 
trabalho não tem valor algum para Deus, portanto, é em vão. 
 
Todos os que trabalham na edificação da Igreja precisam ser capacitados por 
Deus. Sem essa capacitação divina você não está qualificado(a) para edificar a 
Igreja, a Noiva do Cordeiro. 
 
Essa capacitação é uma doação, um depósito celestial, um ou mais dons, que 
nos capacitam a fazer o que não podemos fazer de nós mesmos. 
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Ef 4.7-13 - E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção 
do dom de Cristo. 8 Por isso, diz: Quando ele subiu às alturas, levou cativo 
o cativeiro e concedeu dons aos homensa .9 Ora, que quer dizer subiu, 
senão que também havia descido até às regiões inferiores da terra2? 10 

Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os 
céus, para encher todas as coisas. 11 E ele mesmo concedeu uns para 
apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para 
pastores e mestres, 12 com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o 
desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, 13 até 
que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho 
de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de 
Cristo. 
 
Não se trata de habilidades naturais ou habilidades desenvolvidas com o 
passar do tempo, com treinamentos (embora essas habilidades possam 
também ser empregadas), mas, isso diz respeito a uma unção divina.  
 
Temos o exemplo de Davi, que derrotou o gigante Golias. Não porque estava 
acostumado a matar gigantes guerreiros com uma pequena pedra e uma 
funda, mas porque Deus o ungiu para aquela batalha! 
 
Se alguém trabalha na edificação da Igreja somente com o que sabe fazer de si 
mesmo, não é unção! Portanto, todo o trabalho que tem realizado é inútil para a 
edificação da casa do Rei, pois está fora da unção de Deus. 
 
Existe uma ilustração bem simples do que seja unção: Quando presenciamos 
um passarinho assentado num cabo da rede elétrica, cantando 
explêndidamente e em baixo, no chão, uma vaca mugindo e comendo capim, 
isso não é unção, é o natural! Mas, no dia em que presenciarmos uma vaca no 
cabo da rede elétrica, cantando explendidamente feito um passarinho, isso é 
unção! 
 
Ou seja, unção é aquilo que nos leva para além das nossas habilidades. A 
unção divina é o que nos qualifica, nos capacitando e nos dando sabedoria 
para construir a casa do Rei. 
 
A Igreja está sendo edificada para um lugar de habitação para Deus, no 
Espírito. Ef 2.19-22 - Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas 
concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, 20 edificados sobre o 
fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a 
pedra angular; 21 no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para 
santuário dedicado ao Senhor, 22 no qual também vós juntamente estais 
sendo edificados para habitação de Deus no Espírito. 
 
1 Pd 2.5 - Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados 
casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes 
sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. 
 
Deus não habita em templos que os homens podem construir. Ele não gostou 
do passado, não gosta hoje! Ele não vai morar no país de Israel. Ele está 
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edificando uma Nova Jerusalém, que é formada pela Sua Igreja, que está 
sendo preparada e aperfeiçoada através das cinco unções de Efésios 4.11. 
 
Por isso, não podemos trabalhar interessados em programas que só levem a 
Igreja ao entretenimento.Temos que fazer algo que edifique.  
 
Que, à medida que o tempo passe, nossos jovens sejam mais santos, mais 
maduros, menos vulneráveis ao pecado. Uma juventude que entenda que o 
futuro do país e da igreja depende deles. Jovens que entendam que serão 
maiores do que nós, os pais e adultos de hoje! Jovens que estejam dispostos a 
fazer, debaixo de unção, tudo o que Deus lhes mandar fazer. 
 
 
“...Com vista ao aperfeiçoamento dos santos...” (Ef 4.12) – A palavra 
“aperfeiçoar” tem a ver com o artesão, que é aquele que dá forma ao vaso até 
que chegue ao ponto perfeito. Portanto, é alguém que possui a visão da obra já 
acabada. 
 
Então, a menos que você tenha uma visão clara do produto acabado, você não 
pode, adequadamente, edificar ninguém. Como você vai aperfeiçoar alguém, 
até que chegue à estatura de Cristo, se você mesmo(a) está confuso(a) quanto 
ao resultado a ser alcançado?  
 
Se você trabalha sem estar qualificado(a) pela unção, você não tem 
compreensão correta daquilo que está moldando, portanto, não está moldando 
nada aproveitável para Deus. 
 
Ao construir um prédio, você não pode sair colocando tijolo em qualquer lugar, 
tem que seguir uma planta, mas é necessário saber ler essa planta. A unção 
capacita você a compreender e executar o projeto de edificação da Casa de 
Deus, explendidamente. 
 
Portanto, nunca devemos esquecer isso: A não ser que o Senhor capacite e 
qualifique para trabalhar na edificação da Casa de Deus, todos trabalham em 
vão. 
 
 
02 – Se o Senhor não edificar a casa, a cidade fica desprotegida 
 
O salmista usa uma linguagem poética para expressar um princípio divino, de 
modo invertido. Ele diz que, a menos que a Casa de Deus seja edificada, a sua 
cidade fica sem proteção, porque a edificação da Igreja está diretamente ligada 
à proteção da cidade, do bairro, da comunidade, da rua. 
 
Daí a razão pela qual a edificação da Igreja tem que ser feita pelo próprio 
Deus, porque uma Igreja estabelecida e edificada, influencia diretamente na 
condição espiritual e moral dos lugares onde estiver estabelecida. 
 
Em outras palavras, a edificação da Casa de Deus trás uma garantia de 
proteção à cidade. E Deus vai fazer isso através daqueles que são líderes e 
que estão comprometidos com a tarefa de edificar a casa de Deus através da 
unção do Espírito Santo. 
 
Temos que admitir que o cenário das grandes cidades do Brasil, incluindo 
Manaus, é de violência, tráfico, insegurança, roubos, assaltos em plena luz do 
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dia, as pessoas estão desprotegidas. E a principal causa disso não é por culpa 
da secretaria de segurança. A principal causa dessa insegurança que impera 
nas cidades é a falta de edificação da Igreja. 
 
É triste constatar isso, mas, apesar do grande número de pessoas que entram 
nas milhares de igrejas evangélicas, diariamente, o quadro de violência e 
criminalidade não muda. Por quê? Porque o que as pessoas têm recebido na 
maioria das igrejas não tem tido o poder de mudar suas vidas. A casa está 
sendo edificada sem unção, de forma inadequada. 
 
Basta olharmos para as maiores cidades do sul e sudeste do país, nelas estão 
os maiores templos e as mais numerosas denominações, porém, estas cidades 
continuam desprotegidas, sendo palco das notícias mais tristes, todos os dias.  
 
A Igreja precisa entender que nenhum governo humano conseguirá mudar 
esse cenário das nossas cidades. Só a Igreja do Senhor pode fazer isso, por 
tratar-se do governo divino, mas ela só fará isso quando a casa for edificada 
pelo próprio Deus, usando gente qualificada, capacitada e com sabedoria. 
 
Se a casa não é edificada por Deus, então, o que temos é muita gente rasa, 
num cristianismo raso. As pessoas não conseguem entender as coisas mais 
profundas que Deus lhes quer falar, porque só estão acostumadas com o “leite” 
da palavra. 
 
Então os crentes não conseguem impactar, influenciar, mudar para melhor a 
vida das pessoas não salvas com quem convivem. Não têm unção para 
testificar de Jesus Cristo. Não têm vida verdadeiramente transformada para 
testemunhar do poder de Deus.  
 
Hoje, neste lugar, Deus está nos dizendo: “Está na hora de edificar a minha 
casa com alimento sólido!” 
 
E quando Deus fala em edificar (“banah” no hebraico), além de construir, 
significa “estabelecer”, “fortalecer”, “ficar aprumado”. Desse modo, se cada 
igreja local for edificada por Deus, terá força e alicerce e terá autoridade na 
dimensão do Espírito, não no seu título, onde estiver plantada, onde seu povo 
habitar, onde suas células se reunirem, onde seus cultos forem celebrados. 
 
Mas, se a igreja torna-se uma indústria de entretenimento, com vida cristã rasa 
e superficial, a cidade, o bairro, a comunidade, a rua ... ficam desprotegidos. 
 
Ou seja, cada cristão é responsável pelo que está acontecendo em sua 
comunidade, seja para o bem, seja para o mal. 
 
É por isso que somos levantados por Cristo como reis e sacerdotes, para 
guerrearmos com as armas espirituais que Deus nos fornece, porque o reino 
das trevas sabe que se a casa for edificada por Deus a cidade estará 
protegida. 
 
Então, tudo o que temos que fazer é edificar a casa, a noiva do Cordeiro, o 
exército do Deus Vivo, a Igreja do Senhor Jesus. 
 
 
03 – A edificação da casa do Senhor é a nossa verdadeira guerra 
espiritual 
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Em Atos 19.1-10, encontramos como esse princípio funciona: 
 
Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas 
regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, 2 

perguntou-lhes: Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando 
crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos 
que existe o Espírito Santo. 3 Então, Paulo perguntou: Em que, pois, 
fostes batizados? Responderam: No batismo de João. 4 Disse-lhes Paulo: 
João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresse 
naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. 5 Eles, tendo ouvido 
isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. 6 E, impondo-lhes 
Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo; e tanto falavam em 
línguas como profetizavam. 7 Eram, ao todo, uns doze homens. 
8 Durante três meses, Paulo freqüentou a sinagoga, onde falava 
ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. 
9 Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, 
falando mal do Caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, 
separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de 
Tirano. 10 Durou isto por espaço de dois anos, dando ensejo a que todos 
os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como 
gregos.  
 
Éfeso era uma grande cidade e importante centro comercial, podemos 
compará-la à São Paulo. Mas, havia um demônio em Éfeso, chamado Diana, 
que era idolatrado e dominava toda a parte financeira e toda a riqueza da 
cidade. Qualquer semelhança com São Paulo, não é mera coincidência. 
 
Paulo foi enviado por Deus para edificar ali a casa do Senhor, dentro do 
território desse demônio travestido de deusa. Mas, em momento algum 
encontramos na Bíblia, Paulo amarrando ou falando contra a deusa Diana 
publicamente (At 19.37). Não encontramos Paulo fazendo “mapas do território”, 
guerreando contra principados, a noite inteira acordado amarrando demônios. 
 
Existe uma sabedoria para a guerra espiritual, que é maior do que toda essa 
confusão que estão fazendo na igreja por ai. SE VOCÊ ESTABELECER A 
CASA DE DEUS, A CASA DE DEUS SERÁ O ESPÍRITO TERRITORIAL! 
ALELUIA! 
 
Se a Casa de Deus for edificada, ela será “o homem forte”, “o valente”. O que 
precisamos, então, é gastar o nosso tempo e a nossa vida edificando a Igreja. 
Não temos que querer saber se aqui ou ali havia demônios por não sei quantos 
anos, o que interessa agora é que “A casa de Deus chegou! E é assim que vai 
ser daqui por diante!”. 
 
Foi o que o Apóstolo Paulo fez, por dois anos, esteve ministrando sobre a 
Palavra do Reino, diariamente a doze discípulos, que traziam pessoas de 
várias partes da Ásia para ouvi-lo e à medida que seus discípulos iam sendo 
penetrados pela Palavra de Deus, iam mudando de mentalidade, mais fortes 
iam ficando e conquistando novas vidas para Cristo. 
 
 
04 – Quando a casa de Deus for edificada, Ele deixará uma herança para 
as futuras gerações (v.3,4) 
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Quando a casa de Deus é edificada ela gera filhos espirituais, que serão 
herança para o Senhor, que sempre os terá como Sua casa edificada para nela 
habitar. 
 
Ou seja, uma igreja edificada deixará sempre uma geração com depósito 
espiritual suficiente para impactar a cidade, que estará protegida por ela. 
 
Encontramos no livro de Atos o grande impacto que ao longo de dois anos, 
aquela pequena igreja de doze discípulos, foi capaz de causar naquela 
importante cidade At 19.17-20 - Chegou este fato ao conhecimento de 
todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso; veio temor sobre 
todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. 18 Muitos dos 
que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas 
próprias obras. 19 Também muitos dos que haviam praticado artes 
mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. 
Calculados os seus preços, achou-se que montavam a cinqüenta mil 
denários. 20 Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia 
poderosamente. 
 
O impacto foi tão forte que, ao final de dois anos, o reino de Deus abalou a 
economia daquela cidade, que era toda voltada para o demônio que dominava 
aquele território (vs.23-27). 
 
O trabalho de edificação que Deus realizou através da vida de Paulo foi tão 
profundo que, no livro de Apocalipse, Deus elogia a igreja em Éfeso pela 
capacidade que tinha de reconhecer os falsos apóstolos (Ap 2.2), afinal, havia 
estado entre eles um apóstolo genuíno, um edificador da casa deDeus. 
 
 
CONCLUSÃO 
Lembre-se disso: A não ser que o Senhor edifique a casa, a não ser que você 
construa com a capacitação de Deus, todo o seu trabalho será em vão.  
 
Portanto, decida agora mesmo ser um(a) edificador(a) qualificado(a) da casa 
de Deus nesses dias! 
 
 
  


