
DIA 245 

Leia Eclesiastes 1.1 até 3.22 

 

ESTUDO DE HOJE: ECLESIASTES 2.1-11 

 
       Salomão conduziu sua busca pelo sentido da vida como se faz em um 
experimento. Primeiro, ele tentou perseguir o prazer. Em seguida, assumiu 
grandes projetos, comprou escravos, gado e ovelhas, acumulou riquezas, 
adquiriu cantores, acrescentou concubinas ao seu harém e tornou-se a 
pessoa mais importante de Jerusalém. Mas nada disso deu-lhe satisfação. 
"E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também 
para o trabalho que eu trabalhando, tinha feito; e eis que tudo era vaidade 
e aflição de espírito e que proveito nenhum havia debaixo do sol". 
     Alguns dos prazeres que Salomão buscou eram errados, e outros eram 
dignos. Mas mesmo as buscas dignas eram vazias quando ele as perseguia 
como um fim em si mesmas.  
     Devemos olhar além de nossas atividades e compreender nossas 
verdadeiras motivações. Seu objetivo de vida é buscar um sentido ou 
buscar Deus, que confere o sentido? 
     Salomão resumiu suas muitas tentativas de encontrar o sentido da vida 
como “vaidade", como perseguir o vento. Sentimos o vento quando ele 
passa, mas não conseguimos segurá-lo. Em todas as nossas conquistas, até 
nas maiores, nossos sentimentos bons são passageiros. Segurança e 
autovalorização são encontradas no amor de Deus, e não nessas 
conquistas. Pense em onde você coloca seu tempo, energia e dinheiro. Um 
dia, você irá olhar para trás e perceber que também estava apenas [agindo 
por vaidade] "perseguindo o vento"? 
 

Leia II Coríntios 6.1-13 

 

ESTUDO DE HOJE: II CORÍNTIOS 6.3-6 

 
     Em tudo que fazia, Paulo sempre considerava o que suas ações 
comunicariam acerca de Jesus Cristo. Ele percebeu que sua situação atual 
não era tão importante quanto o que ele faria a respeito dela. 
Transformando uma situação ruim em boa, ele alcançou os soldados 
romanos que escoltavam-no e encorajou cristãos que estavam com medo 
da perseguição. 
    Se você é um cristão, é um ministro de Deus. No decorrer de cada dia, os 
não cristãos observam você. Independente do que esteja enfrentando, não 
deixe que sua falta de cuidado ou atitudes indisciplinadas sejam desculpa 



para alguém rejeitar Cristo. Ser colocado na prisão pode levar muitas 
pessoas a ficarem amarguradas ou a desistirem, mas Paulo viu os tempos 
de cárcere como mais uma oportunidade de espalhar as boas-novas de 
Cristo. 
     Podemos não estar na prisão, mas ainda teremos muitas oportunidades 
para sermos desencorajados - épocas de indecisão, problemas financeiros, 
conflitos familiares, conflitos na igreja ou a perda do emprego. A forma 
como agimos nessas situações irá refletir o que acreditamos. Portanto, 
como Paulo, procure maneiras de demonstrar sua fé, mesmo em situações 
ruins. Independente de a situação melhorar ou não, isso irá aproximar você 
de Deus. Há algo mais importante que isso? 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Ore pelo estado de rebelião em que o mundo se encontra – pela 

inconstância e pelo caos. Aquiete-se e confie no poder e no envolvimento 
de Deus em todos os lugares. 

Leia Salmos 46.1-11 

Leia Provérbios 22.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Parabéns, você terminou o estudo de hoje! Não se esqueça de orar a 
respeito do que leu e deixar que o Espírito Santo trabalhe em você. 


