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A IBCU tem como MISSÃO servir e honrar a Deus e, na 
Sua dependência, proclamar ao mundo Sua verdade, 

integrar em Sua família os que creem, reproduzir neles 
o caráter de Jesus Cristo e equipá-los para Seu serviço. 

Este material foi preparado por voluntário(s) não remunerado(s), 
comprometido(s) com a Missão da IBCU. Não há nenhum benefício financeiro 

obtido com a preparação e divulgação deste material. Portanto, 
desaprovamos o seu uso para fins comerciais. 

 

Além disso, caso você identifique na apostila a reprodução de trechos de obra 
intelectual sem a devida menção do autor, por favor nos contate pois 

queremos corrigir o equívoco: eba@ibcu.org.br   
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Aula 6 
A Desilusão e o Valor da 

Sabedoria 
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Objetivos 
 
 

Apresentar a Sabedoria de 
Deus como solução para o 
coração desiludido do 
homem Debaixo do Sol. 

Fig.1 

http://3.bp.blogspot.com/-ksIEJVjl2ek/TzARLTrKh6I/AAAAAAAAAT8/pXlMYdcQDE8/s1600/desilus%C3%A3o.jpg
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Introdução 
 

Vendo todas as tentativas falharem, após 
o sentimento de perda exposto no 
capítulo 8, o Pregador expressa sua 
desilusão com o mundo, e parte em uma 
jornada final. Passa, então, a tecer 
considerações sobre “uma certa 
sabedoria”. 
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A Desilusão (Ecl. 9:1-10) 
 

Desiludido com a vida, o Pregador 
enumera cinco verdades fundamentais da 
vida do homem debaixo do sol. 

Fig.2 

Refleti nisso tudo e cheguei à 
conclusão de que os justos e os 
sábios, e aquilo que eles fazem, estão 
nas mãos de Deus. O que os espera, 
se amor ou ódio, ninguém sabe. (v.1) 
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A) O mesmo destino aguarda a todos (v. 2-3) 
 

“100% de nós morremos, e este percentual não pode 
ser aumentado” (C.S. Lewis, The Weight of Glory) 

Todos partilham um destino comum: o justo e o ímpio, o bom e 
o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não 
oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o 
pecador; o que acontece com quem faz juramentos, acontece 
com quem teme fazê-los. 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; e por fim eles se juntarão aos 
mortos. 
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Quem está entre os vivos tem esperança; até 
um cachorro vivo é melhor  
do que um leão morto!  
Pois os vivos sabem que  
morrerão,mas os mortos  
nada sabem; para eles não  
haverá mais recompensa, e já não se tem 
lembrança deles. 
 

B) Esperança: a liberdade humana inalienável  
     (v. 4-5) 

Fig. 3 
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Viktor E. Frankl,  psiquiatra judeu, escreveu 
sobre sua experiência no campo de  
concentração de Auschwitz : as experiências  
ali vividas mostram que o homem tem escolha! 

A experiência da vida no campo de concentração mostrou-me que a pessoa pode 
muito bem agir "fora do esquema". Haveria suficientes exemplos, muitos deles 
heróicos, que demonstraram ser possível superar a apatia e reprimir a irritação; e 
continua existindo, portanto, um resquício de liberdade do espírito humano, de 
atitude livre do eu frente ao meio ambiente, mesmo nessa situação de coação 
aparentemente absoluta, tanto exterior como interior. Quem dos que passaram pelo 
campo de concentração não saberia falar daquelas figuras humanas que 
caminhavam pela área de formatura dos prisioneiros, ou de barracão em barracão, 
dando aqui uma palavra de carinho, entregando ali a última lasca de pão? E mesmo 
que tenham sido poucos, não deixam de constituir prova de que no campo de 
concentração se pode privar a pessoa de tudo, menos da liberdade última de assumir 
uma atitude alternativa frente às condições dadas. E havia outra alternativa! 

Fig.4  

FRANKL, V.E. 1985. 

http://www.amazon.com/Mans-Search-Meaning-Viktor-Frankl/dp/0807014273/?tag=braipick-20
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C) A existência está fadada ao esquecimento 
    (v. 5-6) 

Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos 
nada sabem; para eles não haverá mais 
recompensa, e já não se tem lembrança deles. 
Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito 
desapareceram; nunca mais terão parte em nada 
do que acontece debaixo do sol. 
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D) A alegria é uma máscara da infelicidade 
     (v. 7-9) 

Portanto, vá, coma com prazer a sua comida, e beba o seu 
vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que 
você faz. 
Esteja sempre vestido com roupas de festa, e unja sempre a 
sua cabeça com óleo. 
Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os 
dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do 
sol; todos os seus dias sem sentido! Pois essa é a sua 
recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. 
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E) O trabalho é o que resta de dignidade 
    (v. 10) 

O que as suas mãos tiverem que fazer, que o 
façam com toda a sua força, pois na sepultura, 
para onde você vai, não há atividade nem 
planejamento, não há conhecimento nem 
sabedoria. 

Fig.5  
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O Pregador conclui enfatizando que a vida está 
fora de controle! 
 
 
 
 
 

 

 
Diante destas verdades fundamentais nem 
sempre se adota um caminho simples e reto. 

Percebi ainda outra coisa debaixo do sol: os velozes nem sempre 
vencem a corrida; os fortes nem sempre triunfam na guerra; os sábios 
nem sempre têm comida; os prudentes nem sempre são ricos; os 
instruídos nem sempre têm prestígio; pois o tempo e o acaso afetam a 
todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora: assim 
como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são 
pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos de 
desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Ecl 9:11-12 
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O Valor da Sabedoria (Ecl. 9:13-18) 
Sendo impossível agir dignamente diante 
das verdades fundamentais da vida 
“debaixo do Sol”, o Pregador passa a 
adotar outra abordagem: reconhecer que 
precisa de Deus!!! 

Fig. 6 

http://www.cristianismobereano.com.br/wp-content/uploads/2013/02/adoracao.jpg
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O primeiro sinal desta “conversão” é o que 
vemos nos versos 13-19: 

Também vi debaixo do sol este exemplo de 
sabedoria que muito me impressionou. 
Havia uma pequena cidade, de poucos habitantes. 
Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com 
muitos dispositivos de guerra. 
Ora, naquela cidade vivia um homem pobre mas 
sábio, e com sua sabedoria ele salvou a cidade. No 
entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. (cont.) 
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O primeiro sinal desta “conversão” é o que 
vemos nos versos 13-19 (cont.): 

Por isso pensei: Embora a sabedoria seja melhor do 
que a força, a sabedoria do pobre é desprezada, e 
logo já não se dá atenção às suas palavras. 
As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais 
atenção do que os gritos de quem domina sobre 
tolos. 
A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, 
mas um só pecador destrói muita coisa boa. 
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Resta perguntarmos: que sabedoria é esta 
que é melhor do que a força? Que vale 
mais do que armas de guerra? Que faz 
toda a diferença, mas que o homem 
rejeita? 
  João 1:1-5  
  Salmo 118:22 
  Ezequiel 20:16 
  I Pedro 2:7 

Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. 

(...) tornou-se a pedra angular. 

(...) estavam voltados paras os seus ídolos. 

(...) para vocês, os que crêem, esta pedra é preciosa  
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Vejamos o mundo e seus valores “modernos”: 
 

 O cliente tem sempre razão (Cap 1) 
 Quanto mais e mais rápido, melhor (Cap 2) 
 Não preciso aguentar isso!  (Cap 3) 
 Posso conseguir o que quero! (Cap 4) 
 Todos os caminhos levam a Deus! (Cap 5) 
 Dinheiro não traz felicidade; manda buscar 

(Cap 6) 
 Gente é feita pra brilhar (Cap 7) 
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A Vitória do Verbo (Romanos 12) 
 

A mensagem de Romanos 12 começa no 
Evangelho de João (16:32-33), quando 
Jesus diz: “Tenham ânimo! Eu venci o 
mundo”.  
 
 

       Mas... Que vitória é essa? 

Fig. 7 

http://3.bp.blogspot.com/_rZKh_pXLki0/TFHVgxIcmQI/AAAAAAAAABw/g7piUoRi0lk/S220-h/358237-lg.jpg
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(...) Dizendo realmente o que é que eu acho 
Eu acho que o meu samba é uma corrente 
 

E coerentemente assino embaixo 
Hoje é preciso refletir um pouco 
 

E ver que o samba está tomando jeito 
Só mesmo embriagado ou muito louco 
 

Pra contestar e pra botar defeito 
Precisa ser muito sincero e claro (...) 
 

trecho de Corrente, Chico Buarque. LP Meus Caros Amigos. 1976. Gravadora Phonogram/Phillips 

A letra precisa ser lida de baixo para cima. Chico 
Buarque criticou a situação do país durante o regime 
militar invertendo o que dizia a ditadura. Na ocasião 
era preciso contornar a censura! 

Fig.8  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Chico_Buarque-Meus_caros_amigos.jpg
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Romanos 12 (escrito muito tempo antes) 
funciona da mesma forma. 
Começando no v. 21, temos a mensagem 
principal: 
 
Não se deixem vencer pelo mal, mas 
vençam o mal com o bem. 
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Os passos na direção desta vitória: 
 

1) Em relação ao opositor 
 

Ao contrário, se o seu inimigo... (v. 20) 
Nunca procurem vingar-se (v. 19) 
Façam todo o possível para viver em 

paz com todos (v. 18) 
Não retribuam mal por mal (v. 17) 
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2) Em relação ao próximo 
 
 Tenham a mesma atitude... (v. 16) 
 Alegrem-se... chorem... (v. 15) 
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3) Em relação ao outro 
 

 Abençoem... (v. 14) 
 Compartilhem... (v. 13) 
 Alegrem-se na esperança... Tenham 

paciência (v. 12) 
 Sejam zelosos... Sirvam ao Senhor (v. 11) 
 Dediquem-se... Com amor fraternal (v. 10) 
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4) Em relação à atitude (ver I Cor. 13) 
 

 O amor deve ser sincero... (v. 9) 
 Diferentes Dons: Sirva... Dê ânimo... 

Contribua... Exerça liderança... Mostre 
misericórdia (v. 6-8) 

 Um corpo, muitos membros... Em Cristo, 
somos ligados uns nos outros (v. 4-5) 
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5) Em relação à percepção de mundo 
 

 Pela graça... Ninguém tenha de si um 
conceito mais elevado do que deve (v. 3) 

 Não se amoldem... Transformem-se pela 
renovação da sua mente (v. 2) 

 Experimentem a boa, agradável e perfeita 
vontade de Deus (v. 2) 
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E concluindo ... 
 

6) Em relação a Deus 
 

 Ofereçam-se! (v. 1) 
 
Para reflexão 
Salmo 1 

Fig.9  
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