
��������������	��
�

� ���� � � �



Visões sobre a vida

Vida é tão boa como 
uma viagem que 

nunca queremos que 
acabe; e tão ruim que 
não gostaríamos de 
viajar novamente.



Visões sobre a vida

“A vida é uma 
criança que é

preciso embalar 
até que adormeça”

- Voltaire



Visões sobre a vida

Viver é uma sucessão 
de prazer e sofrimento; 
talvez mais sofrimento 

que prazer: é
desesperador.



Visões sobre a vida

“Porque a vida 
passou antes 

que pudéssemos 
viver ?”

- Vitor Hugo



Visões sobre a vida

“Antes, a questão era 
descobrir se a vida 

precisava de ter algum 
significado para ser vivida. 
Agora, ao contrário, ficou 

evidente que ela será
vivida melhor se não tiver 

significado”
- Albert Camus



Visões sobre a vida

“Todo homem é como a 
erva e sua graça como 
a flor do campo. Seca-
se a erva e cai a sua 

flor...”

- Ieshayahu
Escritor Judeu, 760 a.C.



Visões sobre a vida

“Somos como a 
neblina que 

aparece por um 
instante e logo 

se dissipa”

- Iákobos
Escritor Judeu, séc. I.



Visões sobre a vida

“A vida é como a fumaça, nem 
bem se fez se desfaz. E a cada 

instante que passa é um passo a 
menos e um passo a mais. Na 

direção do fim, frio feroz. O fim de 
todos nós”

- João Alexandre
Poeta e músico contemporâneo



Definição de Vida

A vida é a 
iminência 
da morte.



O Mito de 
Prometheus

Uma ilustração sobre a 
superficialidade da existência



Ilustração – Prometheus

� O Mito de Prometheus foi escrito 
por vários pensadores gregos 
antigos:
� Platão
� Esíodo
� Ésquilo (entre outros)

� Foi teatralizada pela primeira vez 
por por Ésquilo (séc. V a.C.)



Ilustração – Prometheus



Ilustração – Prometheus

“De acordo com ele [Ésquilo], os primeiros seres 
humanos tinham como característica essencial o 

fato de saberem o dia em que morreriam, ou 
seja: eles conheciam seus limites. A mortalidade 

não era uma vaga apreensão, mas uma data, 
marcada no calendário. Nessa condição e com 
esse conhecimento, não havia incentivo para 
se realizar muito mais do que simplesmente 

existir”

– Eugene Peterson



Ilustração – Prometheus



Ilustração – Prometheus

1. Removeu do humanos a 
consciência da morte;

2. Atribuiu esperanças cegas para que 
buscassem objetivos na vida. 
Incentivou-os a serem mais do que 
eram.

3. Roubou o fogo dos deuses e 
entregou aos humanos.



Ilustração – Prometheus



Ilustração – Prometheus

“O mito de Prometheus é
a maior expressão da 

tragédia da nossa própria 
natureza”

- Werner Jaeger



Paralelo – Prometheus

� Prometheus colocou a 
humanidade no ponto de partida 
de um caminho que continua até
hoje:

1. Desapercebida dos limites (morte)
2. Estabelecendo alvos irreais
3. Dominado pelo conhecimento e 

tecnologia



Qual é o sentido da 
vida?

Se a vida é tão passageira e frágil, 
por que viver?



Exemplo de Salomão

� Um grande rei de um reino pacífico e 
próspero

� Monarca mundialmente famoso por 
sua sabedoria

� Atraía, tanto poder quanto riqueza, 
para seu reino

� Ponto de referência na história



Exemplo de Salomão

� Buscar sabedoria
� Buscar prazer
� Empreender
� Trabalhar
� Ter riquezas



Buscar sabedoria...

“Dediquei-me a investigar e a usar 
a sabedoria para explorar tudo o 
que é feito debaixo do céu. Que 
fardo pesado Deus pôs sobre os 

homens!”

Eclesiastes 1.13



Buscar sabedoria...

“Tenho visto tudo o que é
feito debaixo do sol; tudo 
é inútil, é correr atrás do 

vento!”

Eclesiastes 1.14



Buscar sabedoria...

“Fiquei pensando: Eu me tornei 
famoso e ultrapassei em 
sabedoria todos os que 

governaram Jerusalém antes de 
mim; de fato adquiri muita 

sabedoria e conhecimento”

Eclesiastes 1.16



Buscar sabedoria...

“Por isso me esforcei para 
compreender a sabedoria, bem 
como a loucura e a insensatez, 
mas aprendi que isso também 

é correr atrás do vento”

Eclesiastes 1.17



Buscar sabedoria...

“Pois quanto maior a 
sabedoria, maior o 

sofrimento; e quanto maior 
o conhecimento, maior o 

desgosto”

Eclesiastes 1.18



Exemplo de Salomão

� Buscar sabedoria
� Buscar prazer
� Empreender
� Trabalhar
� Ter riquezas



Buscar prazer...

“Eu disse a mim mesmo: 
Venha. Experimente a 
alegria. Descubra as 
coisas boas da vida!”

Eclesiastes 2.1



Buscar prazer...

“Decidi entregar-me ao vinho e à
extravagância, mantendo, porém, a 
mente orientada pela sabedoria. Eu 
queria saber o que vale a pena, 
debaixo do céu, nos poucos dias 

da vida humana”

Eclesiastes 2.3



Buscar prazer...

“...provi-me de cantores e 
cantoras e das delícias
dos filhos dos homens: 
mulheres e mulheres”

Eclesiastes 2.8



Buscar prazer...

“Casou com setecentas 
princesas e trezentas 

concubinas...”

1 Reis.11.3



Buscar prazer...

“Venha. Experimente a alegria. 
Descubra as coisas boas da 
vida! Mas isso também se 

revelou inútil. Concluí que o rir 
é loucura, e a alegria de nada 

vale”

Eclesiastes 2.1-2



Exemplo de Salomão

� Buscar sabedoria
� Buscar prazer
� Empreender
� Trabalhar
� Ter riquezas



Empreender...

“Lancei-me a grandes 
projetos: construí

casas e plantei vinhas 
para mim.”

Eclesiastes 2.4



Empreender...

“Fiz jardins e pomares e 
neles plantei todo tipo 

de árvore frutífera”

Eclesiastes 2.5



Empreender...

“Construí também 
reservatórios para 

irrigar os meus bosques 
verdejantes”

Eclesiastes 2.6



Empreender...

“Além disso, tive também 
mais bois e ovelhas do 

que todos os que viveram 
antes de mim em 

Jerusalém”

Eclesiastes 2.8



Empreender...

“Tornei-me mais famoso 
e poderoso do que todos 

os que viveram em 
Jerusalém antes de mim”

Eclesiastes 2.9



Empreender...

“Não me neguei nada que 
os meus olhos 

desejaram; não me 
recusei a dar prazer 

algum ao meu coração”

Eclesiastes 2.10



Empreender...

“Contudo, quando avaliei tudo o 
que as minhas mãos haviam 
feito e o trabalho que eu tanto 

me esforçara para realizar, 
percebi que tudo foi inútil, foi 
correr atrás do vento; não há
nenhum proveito no que se faz 

debaixo do sol”

Eclesiastes 2.11



Exemplo de Salomão

� Buscar sabedoria
� Buscar prazer
� Empreender
� Trabalhar
� Ter riquezas



Trabalhar...

“Desprezei todas as coisas 
pelas quais eu tanto me 
esforçara debaixo do sol, 
pois terei que deixá-las 

para aquele que me 
suceder”

Eclesiastes 2.18



Trabalhar...

“E quem pode dizer se ele será
sábio ou tolo? Todavia, terá
domínio sobre tudo o que 

realizei com o meu trabalho 
e com a minha sabedoria

debaixo do sol. Isso também 
não faz sentido”

Eclesiastes 2.18



Definição de Vida

A vida é a 
iminência 
da morte.



Trabalhar...

“Pois um homem pode realizar o seu 
trabalho com sabedoria, conhecimento 
e habilidade, mas terá que deixar tudo 

o que possui como herança para 
alguém que não se esforçou por aquilo. 

Isso também é um absurdo e uma 
grande injustiça”

Eclesiastes 2.18



Trabalhar...

“Durante toda a sua vida, seu 
trabalho é pura dor e 

tristeza; mesmo à noite a 
sua mente não descansa. 

Isso também é absurdo”

Eclesiastes 2.23



Trabalhar...

“Que proveito tem um 
homem de todo o esforço e 

de toda a ansiedade com 
que trabalha debaixo do 

sol?”
Eclesiastes 2.22



Trabalhar...

“Para quem trabalho eu, se 
nego à minha alma os 

bens da vida? Também 
isto é vaidade e 

enfadonho trabalho”

Eclesiastes 2.22



Trabalhar...

“Melhor é a mão cheia 
com descanso do que 
ambas as mãos cheias 

com trabalho”

Eclesiastes 4.6



Trabalhar...

“Cheguei ao ponto de me 
desesperar por todo o 
trabalho no qual tanto 

me esforcei debaixo do 
sol”

Eclesiastes 2.20



Exemplo de Salomão

� Buscar sabedoria
� Buscar prazer
� Empreender
� Trabalhar
� Ter riquezas



Ter riquezas...

“Ajuntei para mim prata 
e ouro, tesouros de reis 

e de províncias”

Eclesiastes 2.8



Ter riquezas...

“Quem ama o dinheiro 
jamais terá o suficiente; 
quem ama as riquezas 

jamais ficará satisfeito com 
os seus rendimentos. Isso 
também não faz sentido”

Eclesiastes 5.10



Ter riquezas...

“O sono do trabalhador é
ameno, quer coma pouco quer 
coma muito, mas a fartura de 
um homem rico não lhe dá
tranqüilidade para dormir”

Eclesiastes 5.12



Ter riquezas...

“Há um mal terrível que vi 
debaixo do sol: Riquezas 

acumuladas para 
infelicidade do seu 

possuidor.”

Eclesiastes 5.13



Exemplo de Salomão

� Buscar sabedoria
� Buscar prazer
� Empreender
� Trabalhar
� Ter riquezas



Por que essa vida é sem 
sentido?

� Por que o tempo é capaz colocar 
em esquecimento tudo o que você 
fizer

� Por que o acaso pode levar tudo o 
que você conquistou

� Por que a morte atinge a todos e 
nela tudo é levado e esquecido.



Qual é o sentido da 
vida?

A resposta de Salomão



A resposta de Salomão

� Salomão pode perceber duas 
coisas:

1. Não importa qual seja sua opção 
de vida, debaixo do sol nada faz 
sentido;

2. Existe uma proposta que está
acima do sol, em Deus, essa faz 
sentido;



A resposta de Salomão

� Na vida acima do sol:
1. O tempo é esquecido
2. O acaso não existe
3. E a morte não pode destruir



1º. Fato: Eu tenho um 
problema

“Assim, cheguei a esta 
conclusão: Deus fez os 

homens justos, mas eles 
foram em busca de muitas 

intrigas”

Eclesiastes 7.29



1º. Fato: Eu tenho um 
problema

“Este é o mal que há em tudo 
o que acontece debaixo do 
sol: o destino de todos é o 
mesmo. O coração dos 

homens, além do mais, está
cheio de maldade e de 

loucura durante toda a vida”

Eclesiastes 7.29



2º. Fato: Apenas Deus pode 
dar sentido a vida

“Para o homem não existe 
nada melhor do que comer, 

beber e encontrar prazer 
em seu trabalho. E vi que 

isso também vem da mão 
de Deus”

Eclesiastes 2.24



2º. Fato: Apenas Deus pode 
dar sentido a vida

“...pois, separado 
deste, quem pode 
comer ou quem 

pode alegrar-se?”

Eclesiastes 2.25



2º. Fato: Apenas Deus pode 
dar sentido a vida

“Descobri também que poder 
comer, beber e ser 

recompensado pelo seu 
trabalho é um presente de 

Deus”

Eclesiastes 3.13



2º. Fato: Apenas Deus pode 
dar sentido a vida

“Assim, descobri que, para o homem, 
o melhor e o que mais vale a pena é
comer, beber, e desfrutar o resultado 
de todo o esforço que se faz debaixo 

do sol durante os poucos dias de 
vida que Deus lhe dá, pois essa é a 

sua recompensa”

Eclesiastes 5.18



2º. Fato: Apenas Deus pode 
dar sentido a vida

“E quando Deus concede
riquezas e bens a alguém e o 

capacita a desfrutá-los, a aceitar 
a sua sorte e a ser feliz em seu 

trabalho, isso é um presente de 
Deus”

Eclesiastes 5.18



O que eu devo 
fazer?

O que eu devo fazer para desfrutar 
da vida acima do sol?



Lembre-se de Deus

“Lembre-se do seu Criador nos 
dias da sua juventude, antes 

que venham os dias difíceis e se 
aproximem os anos em que você 
dirá: Não tenho satisfação neles”

Eclesiastes 12.1



Tema a Deus

“Agora que já se ouviu tudo, 
aqui está a conclusão: Tema a 

Deus e obedeça aos seus  
andamentos, porque isso é o 

essencial para o homem”

Eclesiastes 12.13



Tema a Deus

“Pois Deus trará a julgamento 
tudo o que foi feito, inclusive 
tudo o que está escondido, 

seja bom, seja mau”

Eclesiastes 12.14


