
DIA 247 

Leia Eclesiastes 7.1 até 9.18 

 

ESTUDO DE HOJE: ECLESIASTES 7.1-4 
 

          Muitas pessoas não pensam sobre a morte, recusam-se a encará-la e 
evitam ir a funerais. Salomão não está incentivando-nos a pensar 
morbidamente, mas ele sabe que ajuda pensar de modo sóbrio sobre a 
morte. Isso lembra-nos de que ainda temos tempo para mudar, para 
examinar a direção de nossa vida e para confessar nossos pecados e 
encontrar o perdão de Deus. Como todos morrerão um dia, faz sentido 
planejar receber a misericórdia do Senhor em lugar de Sua justiça.  
     O conselho de Salomão aqui parece contradizer sua observação 
anterior sobre ser bom comer, beber e gozar do seu trabalho - ou seja, 
aproveitar o que Deus deu (Ec 5.18). Mas isso não é necessariamente uma 
contradição. É certo que devemos aproveitar o que temos, mas também 
precisamos perceber que a adversidade mora ao lado. A adversidade 
lembra que a vida é curta, ensina a viver sabiamente e refina nosso 
caráter. O cristianismo e o judaísmo veem valor no sofrimento e na 
angústia. É um fogo que refina. Muitos concordaram que aprendemos 
mais sobre Deus nos tempos difíceis do que nos felizes. Você tenta evitar 
a angústia e o sofrimento a todo custo? O que as lutas podem estar 
ajudando você a aprender sobre Deus? 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

O QUE O ESCRITOR DE ECLESIASTES QUER DIZER QUANDO CHAMA A VIDA DE 

VAIDADE? 

     A palavra-chave em Eclesiastes é a palavra hebraica traduzida como 
"vaidade" ("hebel" (vapor); Ec 1.2; 7.15). Essa palavra expressa o cerne do juízo 
do Pregador em relação à vida neste mundo.  
    Em sua raiz, a palavra hebraica "hebel" significa "fôlego" ou "vapor". Ela é 
usada 78 vezes no Antigo Testamento, mas apenas três vezes com o 
sentido claramente físico (veja SI 63.9; Pv 21.6; Is 57.13). Nas outras 75 
ocorrências, a palavra é usada metaforicamente, para descrever o que é 
incompreensível, fútil, vão, falso ou irrelevante. O termo é geralmente 
usado para descrever a insubstancialidade, a irrealidade e a inutilidade dos 
falsos deuses (Dt 32.21; 2 Rs 17.15; Is 30.7). Nesse sentido, "hebel" é o oposto 
de "glória", a presença substancial, influente e duradoura de Deus (Ex 24.15-
17), Às vezes, ela representa o estilo de vida passageiro e momentâneo, 
como um vapor (Jó 7.16; Sl 144.4). Em outros casos, refere-se à falta de 
sentido e à frustração da vida (SI 78.33; 94.11; Is 49.4). 



 
     Há muito, crê-se que a palavra "hebel" de Eclesiastes tenha o sentido de 
"vaidade", não no sentido de "valorização exagerada dos próprios 
atributos", mas no sentido de viver de modo fútil e sem propósito ou 
sentido. E a maioria dos teólogos hoje entende esta palavra neste sentido: a 
vida na terra não tem propósito ou sentido evidente algum, e tudo o que 
fazemos é inútil. 
 

Leia II Coríntios 7.8-16 

 

ESTUDO DE HOJE: II CORÍNTIOS 7.8-11 

 
     Paulo menciona aqui uma carta anterior, que foi escrita para confrontar 
os coríntios quanto a alguns pecados que deveriam tratar. Essa carta fora 
perdida, mas aparentemente fez com que as pessoas abandonassem o 
pecado e mudassem seu rumo. 
     O sofrimento por nossos pecados pode resultar em mudança de 
comportamento. Muitos lamentam somente os efeitos de seus pecados ou 
por serem flagrados. Esse é o sofrimento dos que foram "contristados para 
o arrependimento". No entanto, compare o remorso e o arrependimento de 
Pedro com a amargura e o suicídio de Judas. Ambos negaram Cristo. 
Contudo, um arrependeu-se e teve a fé e o serviço restaurados, o outro 
tirou a própria vida. 
     Paulo apoiou os coríntios por sua resposta correta à correção recebida. É 
difícil aceitar crítica, correção ou repreensão com postura e graça, pois é 
muito mais natural ficar na defensiva e contra-atacar. Podemos aceitar 
críticas com autocompaixão, pensando que não a merecemos, de verdade. 
Podemos também ficar irados e ressentidos. Mas um cristão maduro deve 
graciosamente aceitar críticas, avaliá-las com sinceridade e crescer com 
elas. Você foi criticado recentemente? Como você reagiu? Que benefícios 
tirou disso? 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Reflita em como Deus já protegeu e amou você. Tire um tempo para 

recordar e pense em alguém que possa ser encorajado por isso. 

Leia Salmos 48.1-14 

 

Leia Provérbios 22.17-19 

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. 


