
DIA 248 

Leia Eclesiastes 10.1 até 12.14 

 

ESTUDO DE HOJE: ECLESIASTES 12.13,14 
 

          O livro de Eclesiastes não pode ser interpretado corretamente sem 
esses versículos finais serem lidos. Não importam quais são os mistérios e 
aparentes contradições da vida, devemos buscar uma coisa: conhecer 
Deus. 
    Em Eclesiastes, Salomão mostra-nos que devemos aproveitar a vida, 
mas isso não significa que estamos liberados de obedecer aos comandos 
de Deus. Todos um dia ficarão diante do Senhor e serão julgados pela 
forma como viveram. Devemos procurar o sentido e o propósito da vida, 
mas eles não podem ser encontrados em empreendimentos humanos. 
Precisamos reconhecer que o esforço humano longe de Deus é inútil. 
Precisamos reconhecer o mal, a tolice e a injustiça da vida, e ainda assim, 
manter uma forte fé em Deus e uma atitude positiva.  
     Não seremos capazes de usar as iniquidades da vida como desculpa 
por falhar em viver adequadamente. Precisamos colocar o Senhor em 
primeiro lugar para receber todas as coisas boas como dom de Deus e 
para compreender que Ele irá julgar a vida de todos, bons ou maus. O 
livro de Eclesiastes é um sóbrio lembrete de que a vida sem Deus não tem 
sentido. Mas a Bíblia é uma visão poderosa de como é a vida quando o 
Altíssimo está envolvido. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

QUAL É A CONCLUSÃO DAS REFLEXÕES DO PREGADOR SOBRE A VIDA? 

     Em todo o livro de Eclesiastes, o Pregador encoraja seus leitores a 
aproveitarem a vida, pois isto é um dom de Deus (e.g., Ec 2.24,25; 3.12,13; 9.7-
9). O Novo Testamento, de forma semelhante, encoraja-nos a sermos felizes 
em todas as coisas, incluindo em provações e problemas (Fp 4.4: Tg 1.2). A 
vida é para ser desfrutada com riso, dança, amor e paz, especialmente 
quando a velhice e a morte desafiam essa alegria (Ec 9.4,9; 11.7-9; 12.1).        
     Temos de aproveitar a comida, a bebida, a saúde, as roupas adequadas, o 
nosso adorável cônjuge, os nossos filhos, o nosso trabalho diário e os 
momentos de entretenimento. Apenas quando consideramos as coisas da 
vida o melhor que podemos obter é que elas tornam-se empecilhos para a 
felicidade.  
     O Pregador discursa veementemente contra a busca do prazer em si, 
chamando-o de tolice e vaidade (Ec 2.1,2; Is 22.13; Lc 12.19,20). É 
surpreendente ver alegria em um livro com tanta tragédia e frustração, 
mas é exatamente esse equilíbrio de alegria e tristeza que caracteriza a 



pessoa sábia, que reflete sobre toda a vida e entende suas complexidades 
em um mundo corrompido. 
 

Leia II Coríntios 8.1-15 

 

ESTUDO DE HOJE: II CORÍNTIOS 8.10-15 

 
     Os cristãos da igreja de Corinto tinham dinheiro. Aparentemente, no ano 
anterior, tinham planejado colocá-lo para a igreja de Jerusalém. Paulo 
desafiou-os a executarem os seus planos.  
    Quatro princípios da oferta emergem aqui: sua disposição em dar 
entusiasticamente é mais importante do que a quantia que você doa. Você 
deve lutar para honrar seus compromissos financeiros. Se você doar 
necessitados, eles irão, em troca, ajudá-lo quando estiver necessitado. Você 
deve ofertar como resposta a Cristo, sem, no entanto, querer obter 
vantagens.  
     A forma como você doa reflete sua fidelidade a Cristo. Paulo também 
apresenta um argumento importante aqui: a doação sacrificial deve ser 
responsável. Ele quer que os cristãos ofertem generosamente, mas não ao 
ponto de negligenciarem-se ou aqueles que dependem deles. É 
importante que suas necessidades básicas sejam supridas.  
     Doe o máximo possível, mas não faça isso a ponto de prejudicar sua 
família ou parentes que também podem precisar de seu apoio financeiro. 
Que igrejas, obras ou ministérios, Deus chama você para apoiar? Ou Ele 
está chamando-o para focar suas finanças mais naqueles que estão 
próximos a você? 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Alegre-se na ressureição de Cristo, que derrotou o poder da morte. 

Leia Salmos 49.1-20 

 

Leia Provérbios 22.20,21 

 

 

 

 

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. 


