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ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – IEGI
Lição 05 – LIVROS POÉTICOS
III - ECLESIASTES
Produzido por Rebeca Paula Neto

AUTORIA DO LIVRO
Livro Poético: O livro é uma forte denúncia e um forte conclame à justiça social. Ele nos chama a atenção para isto: ― o que tenho a
fazer devo fazê-lo com intensidade‖. Trata-se de um livro muito importante, pois fala sobre reflexões da vida de um povo. Um povo
do século III, antes de Cristo. Assim como outros livros sapienciais, ele não reflete sobre Deus em si mesmo, mas sobre o ser humano
e sua fé, incomodando várias visões tradicionais da época.
Autor: Embora não se diga especificamente que Salomão foi o escritor, diversas passagens são bem conclusivas neste sentido. O
escritor se apresenta como ―filho de Davi‖, que ‗veio a ser rei sobre Israel, em Jerusalém‘. Isto só se poderia aplicar ao Rei Salomão,
pois os seus sucessores, em Jerusalém, reinaram apenas sobre Judá.
Período em que foi escrito: Cerca de 935 a.C
Lugar da Escrita: Jerusalém
Significado de Eclesiastes: Na Bíblia hebraica o nome dele é Kohelet ou Qolete.. No idioma hebraico, esta palavra é Qo·hé·leth, e na
Bíblia hebraica o livro recebe esse nome. A Septuaginta grega dá o título de Ek·kle·si·a·stés, que significa ―um membro de uma
eclésia (congregação; assembléia)‖, do qual deriva o nome português Eclesiastes. Entretanto, a tradução mais apropriada de
Qo·hé·leth é ―O Congregante‖, e esta designação é também mais adequada para Salomão. Expressa o objetivo de Salomão ao escrever
esse livro. Em outras traduções traduzem para nosso como pregador ou preletor (aquele que explica).
INTRODUÇÃO
O livro de Eclesiastes é o de número 21 da bíblia. O Livro de Eclesiastes foi escrito com um objetivo elevado. Na qualidade de líder
de um povo dedicado a Deus, Salomão tinha a responsabilidade de manter este povo coeso em fidelidade à sua dedicação. Ele
procurou cumprir essa responsabilidade por meio dos conselhos sábios contidos em Eclesiastes. Em que sentido foi o Rei Salomão um
congregante, e a que congregou pessoas? Ele foi o congregante de seu povo, os israelitas, e dos companheiros destes, os residentes
temporários. Congregou todos estes para a adoração ao Senhor seu Deus. Antes, ele havia construído o templo de Deus, em
Jerusalém, e, na ocasião da dedicação desse templo, ele havia convocado ou congregado todos eles para a adoração do Senhor Deus.
(1 Reis 8:1) Agora, por meio de Eclesiastes, procurava congregar o seu povo para obras dignas, desviando-o das obras vãs e
infrutíferas deste mundo. — Ecl. 12:8-10.
Uma das principais mensagens do Eclesiastes é a de que a vida deve ser vivida com intensidade. O livro é uma forte denúncia e um
forte conclame à justiça social. Ele nos chama a atenção para isto: ― o que tenho a fazer devo fazê-lo com intensidade‖.
Este livro muito especial, raramente estudado, tem muitas contribuições a dar nos dias atuais, porque contém reflexões a partir da
vida.
PALAVRA CHAVE: VAIDADE -> quantas vezes aparece no livro essa palavra _________. 1.2(5x), 1.14, 2.11, 2.15, 2.17, 2.19,
2.21, 2.23, 2.26, 3.19, 4.4, 4.7, 4.8, 4.16, 5.7, 5.10, 6.2, 6.9, 6.11, 7.6, 7.15, 8.14(2X), 9.9, 11.8, 11.10, 12.8 (3x)
Algumas pessoas, por desconhecer o real significado desse termo na Bíblia, o usam para defender idéias relacionadas a usos e
costumes. Afirmam que usar maquiagem e jóias, tingir e cuidar do cabelo, gostar de vestir-se com elegância e cuidar da estética do
corpo são ações pecaminosas, pois essas coisas se constituem em "vaidade".
No Antigo Testamento, escrito em hebraico, "vaidade" vem de duas palavras, ,hebel e shaw. O significado básico de hebel é "vento"
ou "sopro" e, nos contextos em que aparece, geralmente traz a idéia de "vazio", "oco", "sem sentido". É também usada para indicar o
abandono ao Deus verdadeiro e à busca de ídolos que não podem satisfazer necessidade alguma, simplesmente pelo fato de não
existirem. Quanto à palavra Shaw, é inquestionável que o sentido básico é o de "vacuidade". Segundo o Dicionário Internacional de
Teologia do Antigo Testamento, "O vocábulo designa tudo aquilo que é impalpável, irreal e sem valor, quer na esfera material quer
na moral. É, por conseguinte, uma palavra que designa ídolos (da mesma maneira como hebel, 'vaidade', também é uma designação
de ídolos [sem valor]).
Porque é usada a expressão ―debaixo do sol‖ ______________________________________________________________________
CONTEÚDO DE ECLESIASTES
I - Significado da vida: VAIDADE (1:1–3:22) -> Você já tentou pegar a fumaça do escapamento de um carro ou ônibus? Parece
bem substancial, mas quando você tenta agarrá-la, percebe-se que não apanhou nada. A vida é assim. Parece impressionante, mas
quando você pára e a analisa, não há nada durável ou satisfatório nela. O pregador relata sobre as coisas da terra, que tudo acontece
sempre, tudo é igual e todo dia se repete. A terra continua sempre no mesmo lugar, o sol nasce todo dia, o mar nunca se enche e etc.
Ecl. 1.12
Trabalho -> Trabalhar arduamente e ajuntar bens, isso é doloroso e quem lucra é quem vem herda. 2.26. O pecador trabalha e deixa
para quem é bom perante Deus.
 Tem pessoas que vivem somente para o trabalho, devemos lembrar que a prosperidade é um Dom de Deus e vem Dele.
Ecl. 2.13, 2.24, 5.19-20
 O amor ao dinheiro traz enfermidade -> 5.10, 5.12-17
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 Não se deve viver preocupado -> Ecl. 5.18
O Tempo -> “tudo tem seu tempo determinado, há tempo para tudo‖ Ecl. 3.1. Para tudo há um tempo designado — sim, Deus fez
tudo ―bonito no seu tempo‖. Ele deseja que suas criaturas desfrutem a vida sobre a terra. ―Vim saber que não há nada melhor para eles
do que alegrar-se e fazer o bem durante a sua vida; e também que todo homem coma e deveras beba, e veja o que é bom por todo o
seu trabalho árduo. É a dádiva de Deus.‖
II - CONSELHOS SÁBIOS PARA OS QUE TEMEM A DEUS (4:1–7:29).
Melhor ser dois do que um -> 4.9-12. Sempre precisamos uns dos outros, sábio é aquele que entende que viver sozinho não é
vantagem, e com a ajuda dos outros consegue resultados.
Cuidado com a casa de Deus -> 5.1. Devemos ter cuidado com as nossas atitudes e palavras.
Guardar as palavras e o coração -> 5.2-3 e 6-7, 10.12.
O voto -> 5.4-5. Não podemos fazer votos que sabemos que não vamos cumprir.
Não julguemos mais importante do que os outros -> Ecl. 3.19-20. Viemos do mesmo lugar.

Não nos apeguemos com as coisas desse mundo -> 6:6; 7:4, 6, 12, 29. Um homem talvez receba riquezas e glória, mas que adianta
viver ―mil anos duas vezes‖, se não vir o que é bom? É melhor tomar a peito as questões sérias da vida e da morte do que associar-se
com o estúpido, ―na casa de alegria‖; com efeito, é melhor receber a repreensão do sábio, pois como o estalar ―de espinhos sob a
panela é o riso do estúpido‖. A sabedoria é proveitosa. ―Pois a sabedoria é para proteção, assim como o dinheiro é para proteção; mas
a vantagem do conhecimento é que a própria sabedoria preserva vivos os que a possuem.‖ Por que, então, se tornou calamitoso o
caminho da humanidade? ―O verdadeiro Deus fez a humanidade reta, mas eles mesmos têm procurado muitos planos.‖
Fazes tudo o que tiver de fazer com intensidade -> 9.5,10. Tudo o que a tua mão achar para fazer, faze-o com o próprio poder que
tens, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria para o lugar para onde vais.
Guarda a mocidade -> 12.14. ―Lembra-te, pois, do teu Grandioso Criador nos dias da tua idade viril.‖
De tudo que tem ouvido, o fim é Temer ao Senhor -> Ecl 12.13-14. Teme o verdadeiro Deus e guarda os seus mandamentos. Pois
esta é toda a obrigação do homem. Pois o próprio verdadeiro Deus levará toda sorte de trabalho a julgamento com relação a toda coisa
oculta, quanto a se é bom ou mau.
CONCLUSÃO
Resume o livro de Eclesiastes (Ecl 12,13). Esta expressão sugere que Deus deve ser reverenciado, levado a sério, respeitado. Seu
nome não deve ser usado em vão. Não pode ser manipulado e nem enquadrado em esquemas religiosos que diminuem a grandeza e a
força do amor de Deus. Ao dizer ―tema a Deus!‖ O pregador parece sugerir ―deixe Deus ser Deus na sua vida‖. Deus é extremamente
presente e, ao mesmo tempo, extremamente ausente. Quer ver o ser humano cultivando sua autonomia, sentindo a companhia terna de
Deus, mas não quer jamais tutelar as pessoas carregando-as nos braços e, muito menos, ser fonte de pavor.
Eclesiastes é um livro incômodo, com um pensamento complexo e provocador. Ensina-nos a amar a vida, aceitar os limites e sentirnos envolvidos pela beleza, luz e força dos céus, existentes em cada um de nós e em todas as criaturas.
Enfim, tudo parece vaidade, mas não é. Nem tudo é vaidade. Viva com intensidade todos os segundos da vida. Não queira fugir, nem
para o futuro, nem para o passado, nem para o além. Abrace cada segundo da vida como uma dádiva de Deus e da vida; viva
intensamente; ―coma e beba gozando os frutos do seu próprio trabalho; seja ético; não vivas às custas de outros, e, assim, serás feliz.
Para memorizar: ―De tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque foi para isso que
fomos criados. Ecl. 12.13

DEVOCIONAL DA SEMANA
Ler o Livro de Cântico dos Cânticos, começando de segunda-feira à sábado, leia-se . (5 pontos). Esse livro trata da pureza e santidade
no casamento, algo instituído por Deus, mas também como Cristo e a Igreja

Atividade:

1º) Memorizar um versículo. (1 ponto)
2) Como é chamada a amada no livro _______________________
3) Qual o principal tema do livro _________________

Professora Rebeca Paula Neto
rebeccapn@hotmail.com
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