
Eclesiastes - Em Busca do Homem Integral 
Oitava Aula – Antes que seja tarde demais 
 
Objetivo – Apresentar a mensagem final do Pregador – antes que seja tarde demais. 
 
 
Introdução 
 
O Pregador começa a parte final de seu relato apontando para a mesma 
afirmação do início – a vida é uma inutilidade, um grande vazio. 
 
Porém, continuando o discurso do capítulo 11 (quando tratou dos aspectos 
de uma vida Eficaz, Generosa e Contemplativa), ele dirige sua exortação 
para um tipo muito específico de pessoa: o JOVEM. 
 
Em seguida, ele apresenta o ciclo degenerativo da existência humana, e 
conclui o relato – apontando para o grande segredo da vida. 
 
 
Antes que seja tarde demais! 
 
É importante, portanto, que prestemos atenção ao que o Pregador nos diz, para percebermos 
estas coisas antes que seja tarde demais! 
 
Novamente, vamos recorrer a Fernando Pessoa (Poema “A Tabacaria”): 
 

"Vivi, estudei, amei, e até cri, 
E hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu... 
Fiz de mim o que não soube, 
E o que podia fazer de mim não o fiz. 
O dominó que vesti era errado. 
Conheceram-me logo por quem não era e não desmenti, e perdi-me. 
Quando quis tirar a máscara, 
Estava pegada à cara. 
Quando a tirei e me vi no espelho, 
Já tinha envelhecido ". 

 
O Jovem (Ecl. 11:9 – 12:1) 
 
Parece-nos que o Pregador concentra seu conselho na vida do jovem. Vamos examinar isto 
com um pouco mais de detalhes (I Reis 19:15-21) 

• Vigor Físico 
• Vigor Mental 
• Vigor Espiritual 
 

Mais do que uma informação etária, a juventude é um estado em que o ser humano apresenta 
vigor. 
 
A Velhice, a morte e o vazio (Ecl. 12:1-8) 
 
O relato do Pregador apresenta uma visão poética muito precisa do processo de 
envelhecimento do homem. Apresenta também algumas faces da morte. 
 
A conclusão é a mesma apresentada no segundo verso do capítulo 1 – Vazio. 
 
A juventude é melhor do que a velhice para que o homem desfrute do relacionamento com 
Deus. 

• A dificuldade de aprendizado é maior na velhice 
• A motivação e a força de vontade é maior na juventude 



 
A Força do conselho (Ecl. 12:9-12) 
 
As palavras do Pregador são também as palavras do Pastor (heb.: ra’ah – cuidado, apascento, 
amizade especial). Como pregos bem fixados. 

 
• Profundas, como a vontade de Deus (Mateus 26:39) 
• Fortes e firmes, para sustentar a determinação deixada por Jesus (João 14:1) 

 
A Conclusão do Livro – Duas afirmações profundas 
 

• Teme a Deus (Ecl. 12:13) – homem integral 
o Completo 
o Não Fragmentado 

• Nada escapa (Ecl. 12:14) 
 
O Temor e o Homem Integral - Provérbios 
 
Neste momento, é inevitável não nos lembrarmos do que o próprio Salomão escreveu, no livro 
de Provérbios. 

• Provérbios 1:7 - re´shiyt (a totalidade, a essência) 
• Provérbios 9:10 - t@chillah (o princípio, o primeiro passo) 

 
No livro de Provérbios, Salomão descreve o que vai no coração de Deus, expressando o 
desejo de ver o homem saudável. Íntegro fisicamente, mentalmente e espiritualmente. 
 
O temor do Senhor – Esta expressão aparece inúmeras vezes no livro (Pv. 1:28-29, 10:27, 
14:2, 14:27, 15:33) 
 
Então temos que... Temer a Deus é odiar o mal 
 
O Que Deus quer do Homem? 
 
Se por um lado, Deus odeia o mal, ele descreve no livro de Provérbios algumas coisas muito 
apreciadas por Ele. Vejamos. 

• Bondade (Pv. 11:20, 11:16, 11:17) 
• Retidão e Verdade (Pv. 11:13, 14:2, 11:26, 26:24) 
• Humildade (Pv. 15:5, 15:12, 16:25, 16:33, 16:1, 16:7, 16:9 
• Paciência (Pv. 15: 1, 15:15, 15:18) 
• Serviço, Misericórdia, Relacionamento (Pv. 18:1, 18:24, 19:4, 19:7, 19:17) 
• Palavras Suaves / De Paz (Pv. 15:1, 16:23, 16:26) 
• Satisfação (Pv. 23:4, 23:10, 23:17, 24:1) 
• Esperança (Pv. 21:31, 28:1, 28:5, 28:14, 28:25) 
• Disciplina, Cautela, Mansidão, Auto Controle (Pv. 10:8, 10:19, 14:16, 14:27, 22:1, 22:3, 

25:28) 
 
Isto lhe parece familiar? 
 
Para reflexão 
I Coríntios 13 
Gálatas 5:22 
 
 
 


