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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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Objetivos 
 

Apresentar as tentativas do 
pregador na busca do homem 
integral, apresentadas 
nos capítulos 3 e 4 do livro de 
Eclesiastes. 

Fig.1 
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Introdução 
 

Reconhecendo a inutilidade e a insuficiência 
do conhecimento, da filosofia e do prazer, o 
pregador considerar mais duas abordagens. 
 

A palavra-chave dos dois capítulos anteriores 
era CONTENTAMENTO, nestes dois próximos 
capítulos teremos algo mais relacionado 
com o mundo palpável / perceptível. 
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Introdução (cont.) 
 

Vimos, anteriormente,  
que o conhecimento e prazer não são um 
mal em si. Apenas tem que acontecer na 
medida e no tempo certos. 
 

Parece óbvio que a reflexão 
comece pela análise do tempo 
e dos acontecimentos da vida... Fig.2 
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Momentos da Vida – o tempo e as 
experiências  polarizadas ... 
 

Há 3000 anos, o autor de Eclesiastes já 
havia descrito a dinâmica da vida, em 
suas três dimensões: 
 

 Corpo (v. 3:1-3) 
 Alma (v. 3:4-5) 
 Espírito (v. 3:6-8) 

Para tudo há uma 
ocasião, e um tempo 
para cada propósito 
debaixo do céu: 3:1 
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tempo de nascer e tempo de 
morrer,  

tempo de plantar e tempo de 
arrancar o que se plantou, 

tempo de matar e tempo de 
curar,  

tempo de derrubar e tempo 
de construir, 

tempo de chorar e tempo de 
rir,  

tempo de prantear e tempo 
de dançar, 

tempo de espalhar pedras e 
tempo de ajuntá-las,  

tempo de abraçar e tempo de 
se conter, 

tempo de procurar e tempo 
de desistir,  

tempo de guardar e tempo de 
lançar fora, 

tempo de rasgar e tempo de 
costurar,  

tempo de calar e tempo de 
falar, 

tempo de amar e tempo de 
odiar,  

tempo de lutar e tempo de 
viver em paz. 3:2-8 
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Porém, mais do que um tempo para cada 
coisa, Deus tem um propósito em cada 
momento ... 
 
 Sofrimento 
 Ocupação 
 
A vida que Deus dá é muito mais do que 
o tempo e os acontecimentos em si. 

O que ganha o trabalhador com 
todo o seu esforço? Tenho visto 
o fardo que Deus impôs aos 
homens. 9-10 
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Existencialismo (3:1-22) 
A percepção DEBAIXO DO SOL permite 
apenas que o pregador faça as 
constatações a seguir: 

Fig.3 
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Três coisas maravilhosas a respeito da 
vida 
 

 Preciosa (v. 11a) 
 Insaciável (v. 11b) 
 Indecifrável (v.11c) 
 

Desfrutar disso é dom de Deus! 
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Ele fez tudo apropriado a seu tempo. 
Também pôs no coração do homem 
o anseio pela eternidade; mesmo 
assim este não consegue 
compreender inteiramente o que 
Deus fez. 3:11 
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3 aspectos do propósito de Deus: 

 A vida precisa ser aproveitada e repartida. Não 
    existe nada melhor que isso debaixo do sol. 3:12 

 

Essa capacidade é dada por Deus! 
Contentamento durável e permanente é questão 
de GRAÇA, e não de esforço próprio, posses ou 
poder. 3:13 

 

Mas isso tem que ser CRIDO e  VIVIDO! Sem essa 
cosmovisão, a vida será sempre um vazio 
completo e insaciável. 3:14. (cp. Prov. 28:14) 
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Descobri que não há nada melhor para o 
homem do que ser feliz e praticar o bem 
enquanto vive. 
Descobri também que poder comer, beber e 
ser recompensado pelo seu trabalho, é um 
presente de Deus. 
Sei que tudo o que Deus faz permanecerá 
para sempre; a isso nada se pode acrescentar, 
e disso nada se pode tirar. Deus assim faz 
para que os homens o temam. 3:12-14 



ECLESIASTES – EM BUSCA DO HOMEM INTEGRAL 

Paulo Silva 

Três coisas terríveis a respeito da vida 
 

 Maldade e Injustiça humana (v. 16) 
 Previsibilidade humana (v. 17-18) 
 Inutilidade humana (v. 19-20) 
... Deus sabe que no dia em que comerdes 
desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis 
como Deus, conhecendo o bem e o mal. 
Então, vendo a mulher que aquela árvore era 
boa para se comer, e agradável aos olhos, e 
árvore desejável para dar entendimento (...) 
Gên 3:5-6a 

Fig.4 

http://3.bp.blogspot.com/-yVjSq7mHGyI/T30EBgE1qXI/AAAAAAAAAjY/nsoErU_zAy4/s1600/adamevefsvh6.jpg
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Três coisas terríveis a respeito da vida: 
Descobri também que debaixo do sol: No lugar da justiça havia 
impiedade, no lugar da retidão, ainda mais impiedade. 
Pensei comigo mesmo: O justo e o ímpio, Deus julgará a ambos, 
pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o 
que acontece. Também pensei: Deus prova os homens para que 
vejam que são como os animais. 
O destino do homem é o mesmo do animal; o mesmo destino 
os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. 
Todos têm o mesmo fôlego de vida; o homem não tem 
vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido! 
Todos vão para o mesmo lugar; vieram todos do pó, e ao pó 
todos retornarão. 3:16-20 
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Conclusão  
Debaixo do sol o melhor mesmo é ... 

Por isso concluí que não há nada melhor para o 
homem do que desfrutar do seu trabalho, porque 
esta é a sua recompensa. Pois, quem poderá fazê-lo 
ver o que acontecerá depois de morto? 3:22 

“Carpe diem”  x “Carpe Praemium” 

Aproveitar sua recompensa é melhor do 
que apenas aproveitar os dias !!! 
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Capitalismo (4:1-16) 
 

O pregador passa, então, a procurar as 
respostas no lado competitivo da vida. 
E se lança de corpo, alma e espírito no 
TRABALHO , crendo ser 
o caminho obrigatório 
para se conquistar a  
RECOMPENSA. 

Fig.5 
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CORPO 
 

O Modelo Capitalista 
 

 A ambição gananciosa 

Havia um homem totalmente solitário; não tinha filho 
nem irmão. Trabalhava sem parar! Contudo, os seus 
olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer 
perguntava: "Para quem estou trabalhando tanto, e 
por que razão deixo de me divertir? " Isso também é 
absurdo. É um trabalho muito ingrato! 4:8 
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CORPO 
 

O Modelo Capitalista 
 

 A indústria 
 A produtividade 

É melhor ter companhia do que estar 
sozinho, porque maior é a recompensa 
do trabalho de duas pessoas. 4:9 
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CORPO 
 

O Modelo Capitalista 
 

 A associação 
Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. 
Mas pobre do homem que cai e não tem quem o 
ajude a levantar-se! 
E se dois dormirem juntos, vão manter-se 
aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido 
sozinho? 4:10-11 
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CORPO 
 

O Modelo Capitalista 
 

 A sinergia 

Um homem sozinho pode ser vencido, 
mas dois conseguem defender-se. Um 
cordão de três dobras não se rompe com 
facilidade. 4:12 
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ALMA 
 

A Sociedade Capitalista 
 

 Opressão 

De novo voltei a minha atenção e vi toda a 
opressão que ocorre debaixo do sol: Vi as 
lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os 
console; o poder estava do lado dos seus 
opressores, e não há quem os console. 4:1 
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ALMA 
 

A Sociedade Capitalista 
 

 Injustiça 

Por isso considerei os mortos mais felizes do 
que os vivos, pois estes ainda têm que viver! 
No entanto, melhor do que ambos é aquele 
que ainda não nasceu, que não viu o mal que 
se faz debaixo do sol. 4:2-3 
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ESPÍRITO 
 

O Indivíduo Capitalista 
 

 Invejoso  

Descobri que todo trabalho e toda 
realização surgem da competição que 
existe entre as pessoas. Mas isso 
também é absurdo, é correr atrás do 
vento. 4:4 
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ESPÍRITO 
 

O Indivíduo Capitalista 
 

 Egoísta  
O tolo cruza os braços e destrói a própria 
vida. 
Melhor é ter um punhado com tranqüilidade 
do que dois punhados à custa de muito 
esforço e de correr atrás do vento. 4:5-6 
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A Fragilidade Orgânica dos Modelos 
Político-econômicos ... 
 

 Arrogância e Prepotência 

Melhor é um jovem pobre e sábio, do 
que um rei idoso e tolo, que não mais 
aceita repreensão. 4:13 
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A Fragilidade Orgânica dos Modelos 
Político-econômicos ... 
 

 Instabilidade 

O jovem pode ter saído da prisão e chegado 
ao trono, ou pode ter nascido pobre no país 
daquele rei. 
Percebi que, ainda assim, o povo que vivia 
debaixo do sol seguia o jovem, o sucessor do 
rei. 4:14-15 
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A Fragilidade Orgânica dos Modelos 
Político-econômicos ... 
 

 Volatilidade 

O número dos que aderiram a ele era 
incontável. A geração seguinte, porém, 
não ficou satisfeita com o sucessor. Isso 
também não faz sentido, é correr atrás 
do vento. 4:16 
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A Fragilidade Orgânica dos Modelos 
político-econômicos ... 
 

O Capitalismo e qualquer outra forma de 
modelo político-econômico mostra-se 
incompleto em todas as dimensões da vida.    
                                    humana. 
                                    O pregador conclui que, 
                                    ao final, isso também é     
                                    um grande vazio. 

Fig.6 
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Conclusão 
 

O que fazer a respeito do TRABALHO e da 
RECOMPENSA ? 
 

 A fonte do nosso sustento é Deus (Mat  
     5:19-34)  
 Foco no trabalho para o qual Deus 
    chamou o novo-homem (Mat 9:37-38) 
 Recebendo e desenvolvendo a semente de 
    Deus  (Mat 13:3-8 cp Fil 2:12) 
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Para reflexão 

Se não for o Senhor o construtor da casa, 
será inútil trabalhar na construção. Se não 
é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a 
sentinela montar guarda. 
Será inútil levantar cedo e dormir tarde, 
trabalhando arduamente por alimento. O 
Senhor concede o sono àqueles a quem 
ama. Sal 127:1-2 
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