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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 7 
Então, para que Serve a Vida ? 



ECLESIASTES – EM BUSCA DO HOMEM INTEGRAL 

Paulo Silva 

Objetivos 
 

Apresentar a perspectiva do Pregador a 
respeito da vida, já que todas as tentativas 
debaixo do sol acabaram em vazio, 
sentimento de desilusão e na constatação 
de que a vida está fora de controle. 
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Introdução 
 

Considerando-se tantos caminhos tortos, 
becos-sem-saída, decisões estúpidas e 
escolhas incorretas, fica a pergunta:  
 
                                     Então, para que  
                                     serve a vida? 

(Fig.1) 
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Introdução (...) 
 

O Pregador segue agora “convertido”, 

dando conselhos úteis para não se perder 

o rumo com coisas sem importância, 

mantendo o foco no que realmente conta. 
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Introdução (...) 
 

O poeta Fernando Pessoa em “Navegar é 

Preciso” nos apresenta sua interessante 

perspectiva de vida. 

Os capítulos 10 e 11 de Eclesiastes, 

porém, trazem algo diferente. 
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Navegar é Preciso 
Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa:  
"Navegar é preciso; viver não é preciso".  
Quero para mim o espírito [d]esta frase,  
transformada a forma para a casar como eu sou:  
Viver não é necessário; o que é necessário é criar.  
Não conto gozar a minha vida; nem em gozá-la penso.  
Só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha  
de ser o meu corpo e a (minha alma) a lenha desse fogo.  
Só quero torná-la de toda a humanidade;  
ainda que para isso tenha de a perder como minha.  
Cada vez mais assim penso.  
Cada vez mais ponho da essência anímica do meu sangue  
o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir  
para a evolução da humanidade.  
É a forma que em mim tomou o misticismo da nossa Raça.  
Fernando Pessoa 

(Fig.2) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:216_2310-Fernando-Pessoa.jpg
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Ainda considerando a Atitude de Rejeição 
da Sabedoria. 
O discurso do cap. 9 prossegue no cap. 10: 
 
 

 Contagiante (v. 1) 

Assim como a mosca morta produz mau cheiro 
e estraga o perfume, também um pouco de 
insensatez pesa mais que a sabedoria e a 
honra. 
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Ainda considerando a Atitude de Rejeição 
da Sabedoria. 
 
 

 Pública / Notória (v. 2-3) 

O coração do sábio se inclina para o bem, mas 
o coração do tolo, para o mal. Mesmo quando 
anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo 
bom senso e mostra a todos que não passa de 
um tolo. 
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Ainda considerando a Atitude de Rejeição 
da Sabedoria. 
 
 

 Intempestiva / Inconseqüente (v. 4) 

Se a ira de uma autoridade se levantar contra 
você, não abandone o seu posto; a 
tranqüilidade evita grandes erros. 



ECLESIASTES – EM BUSCA DO HOMEM INTEGRAL 

Paulo Silva 

Uma Vida Eficaz (Ecl. 10:5-20) 
 

O Pregador passa a descrever situações 
que causam indignação e revolta – erros 
que procedem do próprio governador ! 
 

 Atos de Incompetência (v. 6-7) 

Tolos são postos em cargos elevados, enquanto 
ricos ocupam cargos inferiores. Tenho visto servos 
andando a cavalo, e príncipes andando a pé, 
como servos. 
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Uma Vida Eficaz (Ecl. 10:5-20) 
 

 Atos de Imprudência (v. 8-11) 
Quem cava um poço cairá nele; quem derruba um muro 
será picado por uma cobra. 
Quem arranca pedras, com elas se ferirá; quem racha 
lenha se arrisca. 
Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é 
preciso golpear com mais força; agir com sabedoria 
assegura o sucesso. 
Se a cobra morder antes de ser encantada, para que 
servirá o encantador? 
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Uma Vida Eficaz (Ecl. 10:5-20) 
 

 Atos de Impertinência (v. 12-14) 

As palavras do sábio lhe trazem benefícios, 
mas os lábios do insensato o destroem. 
No início as suas palavras são mera tolice, mas 
no final são loucura perversa. 
Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o 
que está para vir; quem poderá dizer a outrem 
o que lhe acontecerá depois? 
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Uma Vida Eficaz (Ecl. 10:5-20) 
 

O resultado desses atos é um desperdício 
de tempo e energia que pode desnortear  
(v. 15) 

O trabalho do tolo o 
deixa tão exausto que 
ele nem consegue achar 
o caminho de casa. 

(Fig.3) 
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Conclui a saga de erros do governador 
com os versos 16 e 17, comparando o rei 
(ou governador) estúpido com o sábio. 

Pobre da terra cujo rei é jovem demais e 
cujos líderes fazem banquetes logo de 
manhã. 
Feliz é a terra cujo rei é de origem nobre, e 
cujos líderes comem no devido tempo, para 
recuperar as forças, e não para embriagar-se. 
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A sabedoria indica que o divertimento e o 
prazer tem seu lugar, mas devem ser fruto 
de trabalho diligente. (v. 18-19) 

Por causa da preguiça, o telhado se 
enverga; por causa das mãos indolentes,  
a casa tem goteiras. 
O banquete é feito para divertir, e o vinho 
torna a vida alegre, mas isso tudo se paga com 
dinheiro. 

(Fig.4) 
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O Pregador conclui (v.20) com um 
conselho precioso: seja sábio ou estúpido 
o rei (ou o rico), não desperdice tempo 
precioso e se arrisque amaldiçoando-os. 
 

Nem em pensamento insulte o rei! Nem 
mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico! 
Porque uma ave do céu poderá levar as suas 
palavras, e seres alados poderão divulgar o 
que você disser. 
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Liberando a MENTE para uma vida produtiva 
de apoio e suporte a outros. 

A partir do cap. 11 passa a descrever 
de que forma isto pode acontecer.  

(Fig.5) 
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Uma vida generosa (Ecl. 11:1-6) 
 

O Pregador apresenta um estilo de vida 
desprendido, que reparte com alegria, e 
também com sabedoria – dando a quem 
tem necessidade ! 

(Fig.6) 

http://radioalo.com.br/radio/wp-content/uploads/2013/02/generosidade.jpg
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a) Desprendimento (v. 1-2) 
 

Atender a necessidades das quais sequer 
temos conhecimento. 

Atire o seu pão sobre as águas, e depois de 
muitos dias você tornará a encontrá-lo. 
Reparta o que você tem com sete, até mesmo 
com oito, pois você não sabe que desgraça 
poderá cair sobre a terra. 
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b) Percepção (v. 3) 
 

Onde Deus me colocou?  
Com que recursos?  
Onde posso ser uma bênção? 

Quando as nuvens estão cheias de água, 
derramam chuva sobre a terra. Quer uma 
árvore caia para o sul quer para o norte, no 
lugar em que cair ficará.   Cp Mat 10:8 
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c) Ação (v. 4) 

Quem observa o vento não plantará; e quem 
olha para as nuvens não colherá. 

(Fig.7) 
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d) Disposição (v. 5-6) 

Assim como você não conhece o caminho do 
vento, nem como o corpo é formado no ventre 
de uma mulher, também não pode compreender 
as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. 
Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao 
entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, 
pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou 
aquela produzirá, ou se as duas serão 
igualmente boas. 
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Quanto desconhecemos o poder de Deus! 
Não sabemos (e não é da nossa conta) 
como Deus vai usar os dons que nos dá! 

Chamando a si os seus discípulos, Jesus 
declarou: "Afirmo-lhes que esta viúva pobre 
colocou na caixa de ofertas mais do que todos 
os outros. Marcos 12:43 
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Liberemos nosso CORPO para uma vida 
generosa. 
 

Por fim, apresenta a última parte de seu 
discurso, antes do desfecho do último 
capítulo do livro. 

(Fig.8) 
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Vida de Contemplação (v. 7-8) 
 

A luz é agradável, é bom ver o sol. 
Por mais que um homem viva, deve 
desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, 
dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o 
que está para vir não faz sentido.  
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Aconselhamento aos jovens (v.8-10) 

Alegre-se, jovem, na sua mocidade! Seja feliz o 
seu coração nos dias da sua juventude! Siga 
por onde seu coração mandar, até onde a sua 
vista alcançar; mas saiba que por todas essas 
coisas Deus o trará a julgamento. 
Afaste do coração a ansiedade e acabe com o 
sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o 
vigor são passageiros. 
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Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo 
o teu coração, de toda a tua alma, de todo 
o teu entendimento e de toda a tua força. 
Marcos 12:30 
 

Liberemos nosso ESPÍRITO para uma vida 
de contemplação e serviço. 
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Para reflexão 
 

Porque somos criação  
de Deus realizada em  
Cristo Jesus para  
fazermos boas obras,  
as quais Deus preparou  
de antemão para que nós as 
praticássemos. Efésios 2:10 

(Fig.9) 

http://images.niceartgallery.com/image/data/117/117213.jpg


ECLESIASTES – EM BUSCA DO HOMEM INTEGRAL 

Paulo Silva 

Referências Bibliográficas 

 Eclesiastes - Em Busca do Homem Integral 

     Sétima Aula – Então, para que serve a vida ? 
http://www.ibcu.org.br/escolabiblica/Escola%20B%EDblica%20-
%20Recursos%20Dispon%EDveis/Exposi%E7%E3o%20B%EDblica_E
clesiastes/20130421/eclesiastes7.pdf  Acesso 15Abril2013 

 STEDMAN, R.C. Solomon´s Secret – Enjoying Life, God´s Good  

Gift. Multnomah Press. 1985. 

Fig. 10 

http://www.ibcu.org.br/escolabiblica/Escola B%EDblica - Recursos Dispon%EDveis/Exposi%E7%E3o B%EDblica_Eclesiastes/20130421/eclesiastes7.pdf
http://www.ibcu.org.br/escolabiblica/Escola B%EDblica - Recursos Dispon%EDveis/Exposi%E7%E3o B%EDblica_Eclesiastes/20130421/eclesiastes7.pdf
http://www.ibcu.org.br/escolabiblica/Escola B%EDblica - Recursos Dispon%EDveis/Exposi%E7%E3o B%EDblica_Eclesiastes/20130421/eclesiastes7.pdf
http://www.ibcu.org.br/escolabiblica/Escola B%EDblica - Recursos Dispon%EDveis/Exposi%E7%E3o B%EDblica_Eclesiastes/20130421/eclesiastes7.pdf
http://www.ibcu.org.br/escolabiblica/Escola B%EDblica - Recursos Dispon%EDveis/Exposi%E7%E3o B%EDblica_Eclesiastes/20130421/eclesiastes7.pdf


ECLESIASTES – EM BUSCA DO HOMEM INTEGRAL 

Paulo Silva 

Referências de Imagens 

a) Clip-arts disponíveis no Microsoft Office. Acesso 18-23mar13. Figuras  10 e 11. 

b) http://retalhosdeexistencia.wordpress.com/2011/05/15/pra-que-serve-a-vida/ Acesso 18Abril2013 (Fig.1) 

c) http://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Pessoa/ Acesso 18Abril13 (Fig.2) 

d) http://elgpsdelminotauro.wordpress.com/2013/01/28/el-derrumbe/desorientado/  Acesso 19Abr2013(Fig.3) 

e) http://www.efetividade.blog.br/2012/03/19/nao-existe-mais-almoco-gratis/ Acesso 19Abr2013 (Fig.4) 

f) http://azedinho.doce.zip.net/arch2007-04-15_2007-04-21.html Acesso 18Abr2013 (Fig.5) 

g) http://radioalo.com.br/radio/?p=11231 Acesso 19Abr2013 (Fig.6) 

h) http://wallpaperscristaos.com.br/christianwallpapers/will-you-stay-looking-at  Acesso 19Abr2013 (Fig.7) 

i) https://www.facebook.com/MovimentoMusas?filter=3 Acesso 19Abr2013(Fig.8) 

j) http://www.niceartgallery.com/Pietro-Benvenuti/The-Good-Samaritan.html Acesso 018Abril13 (Fig.9) 

Fig.11  

http://retalhosdeexistencia.wordpress.com/2011/05/15/pra-que-serve-a-vida/
http://retalhosdeexistencia.wordpress.com/2011/05/15/pra-que-serve-a-vida/
http://retalhosdeexistencia.wordpress.com/2011/05/15/pra-que-serve-a-vida/
http://retalhosdeexistencia.wordpress.com/2011/05/15/pra-que-serve-a-vida/
http://retalhosdeexistencia.wordpress.com/2011/05/15/pra-que-serve-a-vida/
http://retalhosdeexistencia.wordpress.com/2011/05/15/pra-que-serve-a-vida/
http://retalhosdeexistencia.wordpress.com/2011/05/15/pra-que-serve-a-vida/
http://retalhosdeexistencia.wordpress.com/2011/05/15/pra-que-serve-a-vida/
http://retalhosdeexistencia.wordpress.com/2011/05/15/pra-que-serve-a-vida/
http://retalhosdeexistencia.wordpress.com/2011/05/15/pra-que-serve-a-vida/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Pessoa/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Pessoa/
http://elgpsdelminotauro.wordpress.com/2013/01/28/el-derrumbe/desorientado/
http://elgpsdelminotauro.wordpress.com/2013/01/28/el-derrumbe/desorientado/
http://elgpsdelminotauro.wordpress.com/2013/01/28/el-derrumbe/desorientado/
http://elgpsdelminotauro.wordpress.com/2013/01/28/el-derrumbe/desorientado/
http://www.efetividade.blog.br/2012/03/19/nao-existe-mais-almoco-gratis/
http://www.efetividade.blog.br/2012/03/19/nao-existe-mais-almoco-gratis/
http://www.efetividade.blog.br/2012/03/19/nao-existe-mais-almoco-gratis/
http://www.efetividade.blog.br/2012/03/19/nao-existe-mais-almoco-gratis/
http://www.efetividade.blog.br/2012/03/19/nao-existe-mais-almoco-gratis/
http://www.efetividade.blog.br/2012/03/19/nao-existe-mais-almoco-gratis/
http://www.efetividade.blog.br/2012/03/19/nao-existe-mais-almoco-gratis/
http://www.efetividade.blog.br/2012/03/19/nao-existe-mais-almoco-gratis/
http://www.efetividade.blog.br/2012/03/19/nao-existe-mais-almoco-gratis/
http://www.efetividade.blog.br/2012/03/19/nao-existe-mais-almoco-gratis/
http://azedinho.doce.zip.net/arch2007-04-15_2007-04-21.html
http://azedinho.doce.zip.net/arch2007-04-15_2007-04-21.html
http://azedinho.doce.zip.net/arch2007-04-15_2007-04-21.html
http://azedinho.doce.zip.net/arch2007-04-15_2007-04-21.html
http://azedinho.doce.zip.net/arch2007-04-15_2007-04-21.html
http://azedinho.doce.zip.net/arch2007-04-15_2007-04-21.html
http://azedinho.doce.zip.net/arch2007-04-15_2007-04-21.html
http://azedinho.doce.zip.net/arch2007-04-15_2007-04-21.html
http://azedinho.doce.zip.net/arch2007-04-15_2007-04-21.html
http://azedinho.doce.zip.net/arch2007-04-15_2007-04-21.html
http://radioalo.com.br/radio/?p=11231
http://radioalo.com.br/radio/?p=11231
http://wallpaperscristaos.com.br/christianwallpapers/will-you-stay-looking-at
http://wallpaperscristaos.com.br/christianwallpapers/will-you-stay-looking-at
http://wallpaperscristaos.com.br/christianwallpapers/will-you-stay-looking-at
http://wallpaperscristaos.com.br/christianwallpapers/will-you-stay-looking-at
http://wallpaperscristaos.com.br/christianwallpapers/will-you-stay-looking-at
http://wallpaperscristaos.com.br/christianwallpapers/will-you-stay-looking-at
http://wallpaperscristaos.com.br/christianwallpapers/will-you-stay-looking-at
http://wallpaperscristaos.com.br/christianwallpapers/will-you-stay-looking-at
http://wallpaperscristaos.com.br/christianwallpapers/will-you-stay-looking-at
http://wallpaperscristaos.com.br/christianwallpapers/will-you-stay-looking-at
https://www.facebook.com/MovimentoMusas?filter=3
https://www.facebook.com/MovimentoMusas?filter=3
http://www.niceartgallery.com/Pietro-Benvenuti/The-Good-Samaritan.html
http://www.niceartgallery.com/Pietro-Benvenuti/The-Good-Samaritan.html
http://www.niceartgallery.com/Pietro-Benvenuti/The-Good-Samaritan.html
http://www.niceartgallery.com/Pietro-Benvenuti/The-Good-Samaritan.html
http://www.niceartgallery.com/Pietro-Benvenuti/The-Good-Samaritan.html
http://www.niceartgallery.com/Pietro-Benvenuti/The-Good-Samaritan.html
http://www.niceartgallery.com/Pietro-Benvenuti/The-Good-Samaritan.html
http://www.niceartgallery.com/Pietro-Benvenuti/The-Good-Samaritan.html

