
Eclesiastes - Em Busca do Homem Integral 
Sexta Aula – A Desilusão e o Valor da Sabedoria 
 
Objetivo – Apresentar a Sabedoria de Deus como solução para o coração desiludido do 
homem debaixo do Sol. 
 
Introdução 
Tendo visto todas as tentativas falharem, após o sentimento de perda 
expresso 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”. 

 
 
A Desilusão (Ecl. 9:1-10) 
 
Desiludido com a vida, Pregador enumera cinco verdades fundamentais da vida do homem 
debaixo do sol. 

• 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) 

• A esperança é a última das liberdades humanas (v. 4-5) 
Viktor Frankl – Psiquiatra Judeu, escreve o que aprendeu com sua experiência no cárcere: 
As experiências da vida no campo de concentração mostram que o homem possui uma escolha. 
Há muitos exemplos, em geral, de natureza heróica, que provaram que a apatia poderia ser 
superada e a irritabilidade suprimida. O homem pode preservar um resquício de liberdade 
espiritual e de independência de pensamento, mesmo sob as piores condições de estresse físico 
e psíquico (...) o homem pode ser privado de tudo, menos de uma coisa, a maior das liberdades 
humanas: escolher a própria atitude em qualquer tipo de circunstância, seguir seu próprio 
caminho. (...) 

Numa análise final, fica claro que o tipo de pessoa em que o prisioneiro se torna é resultado de 
uma decisão interna, e não apenas das influências do campo de concentração. Portanto, em 
essência, todo homem pode, mesmo sob tais circunstâncias, decidir o que lhe acontecerá, 
mental e espiritualmente. 

• A existência está fadada ao esquecimento (v. 5-6) 
• A alegria é uma máscara da infelicidade (v. 7-9) 
• O trabalho é o que resta de dignidade (v. 10) 

 
O Pregador conclui com uma afirmação enfática (v. 11-12): A vida está fora de controle! 
 
E ainda: A atitude do homem diante destas verdades fundamentais nem sempre é um caminho 
simples e reto. 
 
O Valor da Sabedoria (Ecl. 9:11-18) 
 
Reconhecendo a impossibilidade de agir de maneira digna diante das verdades fundamentais 
da vida debaixo do Sol, o Pregador passa a considerar outra abordagem: a de reconhecer que 
precisa de Deus. 
 
O primeiro sinal desta “conversão” é o que se pode ver a partir do versículo 13 deste capítulo. 
 

• A Sabedoria Faz a Diferença 
 

• A Rejeição do Homem à Sabedoria 
 
Agora, resta perguntarmos: Que sabedoria é esta que é melhor do que a força? Que vale mais 
do que armas de guerra? E que o homem rejeita? 

• João 1:1-5 
• Salmo 118:22 
• Ezequiel 20:16 
• I Pedro 2:7 

 



Vejamos o mundo e seus valores “modernos”: 
• O cliente tem sempre razão (Capítulo 1) 
• Quanto mais e mais rápido, melhor (Capítulo 2) 
• Eu não preciso agüentar isso (Capítulo 3) 
• Eu posso conseguir o que quero (Capítulo 4) 
• Todos os caminhos levam a Deus (Capítulo 5) 
• O dinheiro não traz felicidade; manda buscar (Capítulo 6) 
•  Gente é feita pra brilhar (Capítulo 7) 

 
A Vitória do Verbo (Romanos 12) 
 
A mensagem de Romanos 12 começa no Evangelho de João, no capítulo 16, versos 32 e 33, 
quando Jesus diz: “Tenham ânimo! Eu venci o mundo”. Mas... Que vitória é essa? 
 
Corrente, de Chico Buarque pode ser lido em todas as direções: 
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O capítulo 12 de Romanos (escrito muito tempo antes) funciona da mesma forma. 
 
Começando no verso 21, temos a mensagem principal: 

Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. 
 
A seguir, os passos no caminho na direção desta vitória: 
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) 

 
Em relação ao próximo 

• Tenham a mesma atitude... (v. 16) 
• Alegrem-se... Chorem... (v. 15) 

 
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) 

 
Em relação à atitude (veja 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) 

 
Em relação à percepção de mundo 

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

 
Conclusão 
Em relação a Deus 

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


