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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 a última tentativa do Pregador 
na busca do homem integral: uma 
espécie de “Pré-Estoicismo”.  
 

Percebendo a insuficiência e inutilidade 
desta tentativa, o Pregador passa a 
descrever o sentimento de incapacidade 
em relação à vida. 

Fig.1 
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Introdução 
 

Após ter percorrido 3 reinos da existência 
humana (Auto-Suficiência, Auto-
Realização e Auto-Estima) sem encontrar 
um sentido na vida, o Pregador conhece o 
último reino – o da Auto-Preservação. 
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Introdução (cont.) 
 

Neste reino vive-se a derradeira tentativa de 
se preservarem os elementos básicos da 
existência – equilíbrio e boa-fama ! Afinal, 
dignidade e sobriedade são duas coisas para 
as quais não há necessidade de riqueza 
intelectual, material ou mesmo espiritual – 
basta disciplina. 
A filosofia de vida que caracteriza esse tipo de 
pensamento é o Estoicismo. 
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Introdução (cont.) 
 

 Mas ao final de sua jornada por este 
reino, o Pregador encontra o mesmo 
grande vazio ! 
 

Registra, então, de forma detalhada o 
sentimento de perda e impotência que se 
abatem sobre quem já esgotou toda 
tentativa de encontrar o sentido da vida. 
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Estoicismo 
 

Escola da filosofia, fundada segundo os 
ensinamentos de Zenão (333 aC – 264 aC), de Citium. 

O estoicismo percorreu todo o 
período da Grécia Antiga, 
adentrando o Império Romano. 
Inclue o período do imperador 
Marco Aurélio até o encerramento 
das  escolas filosóficas em 529 por 
ordem de Justiniano I. 

Fig.2 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Zenon_Kitiefs.JPG
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Estoicismo 
 

O estoicismo ensina o desenvolvimento do auto-controle e 
da firmeza como um meio de superar emoções destrutivas; a 
filosofia defende que tornar-se um pensador claro e 
imparcial permite compreender a razão universal (logos).  
Um aspecto fundamental do estoicismo envolve a melhoria 
da ética do indivíduo e de seu bem-estar moral: "A virtude 
consiste em um desejo que está de acordo com a Natureza". 

Este princípio também se aplica ao contexto das relações 
interpessoais; "libertar-se da raiva, da inveja e do ciúme", e 
aceitar até mesmo os escravos como "iguais aos outros 
homens, porque todos os homens são igualmente 
produtos da natureza". http://pt.wikipedia.org/wiki/Estoicismo 

Acesso 06.04.13 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estoicismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estoicismo
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Um aspecto primário do Estoicismo seria o 
desenvolvimento da sensação de bem estar 
espiritual do indivíduo. 
A Virtude, a Lei Natural das Coisas e a Razão 
são os 3 pilares do pensamento estóico. 

Estoicismo 

No estoicismo, é comum aplicar-se a figura de 
linguagem que ressalta o contraste entre dois 
opostos – a Antítese. 



ECLESIASTES – EM BUSCA DO HOMEM INTEGRAL 

Paulo Silva 

A Virtude / Reputação (indícios em 7:1-29) 
 

 Integridade (v. 1, 21, 22) 

 Sabedoria (v. 3, 6) 

 Auto Controle (v. 7-9) 

 Eficácia (v. 19, 20) 
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A Lei Natural das Coisas (indícios em 7:1-29) 
 

 A Morte (v. 2) 

 O Imprevisível (v. 13, 14) 

 A Corrupção e a Injustiça (v. 15-18) 
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A Razão (indícios em 7:1-29) 
  
 Sensatez e lógica  
     (v. 4-12) 

Fig.3 
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Coisas Grandiosas  x   Pequenas Armadilhas 
 

Mesmo tendo registrado pensamentos sábios 
e legítimos, o Pregador também reconhece 
que há coisas que fogem à lógica estóica.  
 

Algumas coisas grandiosas sucumbem frente a 
pequenas armadilhas ! 
 

O trecho que vai do versículo 23 ao versículo 
29 é um exemplo disso. 
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O livro de I Samuel (cap.17) ilustra bem a 
situação: conta a história de como Deus 
usou a vida do insignificante Davi para 
derrotar o grande exército Filisteu. 

Fig.4 
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Conclusão 
 

A argumentação racional e concreta do 
estoicismo aparenta grande coerência. 
Porém, é para refletir quando o Pregador 
apresenta o final do capítulo, afirmando 
que, apesar de tudo, as pequenas coisas 
envergonham as grandes coisas.  
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O argumento estóico considera que o 
homem disciplinado e determinado vai 
encontrar o sentido da vida e a paz 
dentro de si mesmo. Não é o que vemos 
na Bíblia: 
 

Filip. 2:1-4 
 

Filip. 4:4-9 
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Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma 
motivação, alguma exortação de amor, alguma 
comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e 
compaixão, completem a minha alegria, tendo o 
mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só 
espírito e uma só atitude. 
Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, 
mas humildemente considerem os outros superiores 
a si mesmos. 
Cada um cuide, não somente dos seus interesses, 
mas também dos interesses dos outros. Fil 2:1-4 
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Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se! 
Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o 
Senhor. 
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração 
e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a 
Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, 
guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. 
Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for 
nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que 
for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de 
excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. 
Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em 
mim, ponham-no em prática. E o Deus da paz estará com vocês. 
Filip 4:4-9 
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O Sentimento de Incapacidade (8:1-17) 
A partir deste ponto percebemos um 
homem claramente abatido fisicamente, 
mentalmente e espiritualmente. 
Até o fim do livro ele repete algumas das 
afirmações feitas anteriormente (existe 
um tempo certo..., alguns tinham o poder 
e outros sofriam..., aproveitar a vida... 
etc.). 
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Podemos ocasionalmente enfrentar essas 
mesmas sensações: 
 

 Incompetência (v. 1) 
 

 Insignificância (v. 2-4) 
 

 Ignorância (v. 5-7) 
 

 Incredulidade / Desilusão (v. 8-14) 
 

 Inutilidade / Vazio (v. 15-17) 
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Conclusão 
 

 A vida é cheia de mistérios (Rom. 11:33-36) 
 Deus é maravilhosamente 
     imprevisível (Isaías 55:8-9) 
 Deus é quem edifica a casa 
    (Salmo 127:1-2) 

Para reflexão  I Cor 12:1-10 Fig.5 
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