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Eclesiastes 2 (ARA)

1 Disse comigo: vamos! Eu te provarei com a alegria; goza, pois, a felicidade; mas também isso era
vaidade.
2 Do riso disse: é loucura; e da alegria: de que serve?
3 Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à
loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os
poucos dias da sua vida.
4 Empreendi grandes obras; edifiquei para mim casas; plantei para mim vinhas.
5 Fiz jardins e pomares para mim e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie.
6 Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores.
7 Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa; também possuí bois e ovelhas, mais do
que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém.
8 Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias; provi-me de cantores
e cantoras e das delícias dos filhos dos homens: mulheres e mulheres.
9 Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém; perseverou
também comigo a minha sabedoria.
10 Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma,
pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas.
11 Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com
fadigas, havia feito; e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia
debaixo do sol.
INTRODUÇÃO
Chegamos ao final da série SIMPLIFICANDO A VIDA. Espero que depois de 2 meses sua vida
caminhe em direção a simplificação! Sei que não é sido fácil. Cansa! As vezes dá vontade de só
deixar a vida seguir. Não desista! Você está caminhando. Descobriu que simplificar a vida não é só
fazer menos coisas. É encontrar o foco para o que Deus te chamou. E dizer não pra inúmeras
oportunidade em prol das poucas pras quais fomos chamados. Tanto trabalho vale?! Considerando o
custo de uma vida fora de rota...sim! O preço é muito alto quando se perde o rumo. Anos perdidos
não voltam! Precisamos ter certeza que estamos no caminho certo. Está pronto? Então vem com a
gente!
ENTENDENDO A INSATISFAÇÃO
A satisfação costuma ser o medidor pra avaliar a vida. E normalmente a estamos insatisfeitos. As
propagandas nos ajudam a nos levar a insatisfação com tudo que temos e não temos! Sempre parece
que a TV e as pessoas ao redor tem algo melhor que a gente. E seguimos insatisfeitos com tudo!
Mas a raiz da nossa insatisfação é mais profunda. Está em nossa alma, e teve início no Éden. A
serpente perguntou a Eva: “É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim?” (Gn
3.1). Adão e Eva se deliciavam de tudo que Deus lhes dava, mas a partir da provocação da serpente
passam a desejar mais. E decidem que o único fruto capaz de satisfazê-los estava na única árvore
que Deus proibiu. E assim vivemos. Achando que as únicas coisas que podem nos satisfazer são as

que Deus proíbe (por que nos são prejudicais). E Adão e Eva descobrem o que percebemos todos os
dias, que viver fora dos limites, da provisão de Deus, nos leva a uma insatisfação fatal, insaciável. Ao
rompermos nosso relacionamento com Deus nos tornamos permanentemente insatisfeitos.
ENTENDENDO O TEXTO
Salomão pode falar por experiência sobre ter tudo que deseja. Dono de enorme fortuna, se dedicou a
se satisfazer. Com honestidade crua Eclesiastes relata essa jornada. Os versos falam sobre que
Salomão aprendeu. E nos revela sua busca frustrada por satisfação em lugares que, até hoje,
entendemos como capazes de preencher nosso vazio. E conclui que apenas correu atrás do vento!
Em Eclesiastes Salomão testa o que poderia preencher o vazio da vida. Até “ver o que melhor seria
que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida” (Ec 2.3). A
LONGEVIDADE da vida é descartada(Ec 1.4,11). Morremos e o mundo segue sem nós. Também
buscou EDUCAÇÃO/ CONHECIMENTO como alternativa (Ec 1.13,16,17). Não que seja ruim, mas
não é suficiente pra satisfazer a alma. Experimenta o PRAZER (Ec 2.2,3) bebe e se entrega a
loucura. Descobre que não há vinho suficiente (drogas, sexo, jogo, comida, etc) pra preencher a
alma. Se empenha em TRABALHOS e REALIZAÇÕES (Ec 2.4-6). Muitos fazem do trabalho um vicio,
tentando, em vão, fazer com que ele preencha sua vida ou te dê ferramentas (dinheiro, poder, etc)
pra isso. Experimenta as RIQUEZAS (Ec 2.7,8). Dinheiro e bens materiais não são maus, e podem
ser usados pra nossa alegria, mas não podem preencher a vida. E nos frustramos como Salomão, um
dos mais ricos de seu tempo, mas que corria atrás do vento. Talvez o prazer sexual? Salomão (Ec
2.8), com 700 princesas e 300 concubinas(I Re 11.3), tentou o SEXO como meio de vencer a dor da
alma. Não funcionou! Nem funciona quando buscamos “a tampa da panela”, alguém pra nos fazer
feliz. A vida não funciona assim. Ninguém pode nos fazer feliz plenamente. Salomão buscou ainda a
FAMA (Ec 2.9), mas é só olhar as manchetes sobre os famosos pra saber que isso não dá certo!
(Ec 2.10,11) Salomão resume sua tentativa frustrada de preencher seu vazio com prazeres e valores
desse mundo. Precisamos abrir os olhos para essas verdades. A sociedade (e nós, como parte dela)
funciona sob o pressuposto de que quanto mais melhor. Ninguém questiona essa verdade. Criamos
nossos filhos pra isso: melhor emprego e melhor salário. E nos importamos pouco se ele será um
bom cristão, ou um bom cidadão. O importante é que vença e seja “feliz” com todas as coisas que
Salomão qualificou como “vaidade e correr atrás do vento”.
Morremos trabalhando em excesso mas não abrimos mão de parte do salário pra viver o que
importa. Percebe? Essa verdade está impressa em nossas vidas e decisões. Não há como negar!
Pense em suas orações, seus melhores esforços, principais preocupações, rotina diária. Estudar,
correr, trabalhar! A vida é dura mesmo. “Mas tudo bem se não der tempo pra Deus. Ele entende!”
No fundo acho que Deus é algo adiável, não tão importante. Não é verdade!?
O QUE O TEXTO DIZ PARA NÓS HOJE
De sem sentido a satisfeito: Cuidado com as coisas que busca pra sua vida. Não é só o risco de
sumirem com o vento, do dia pra noite, pois são instáveis. Mas mesmo que seja bem sucedido, corre
o sério risco de chegar ao final da vida e perceber que não valeu a pena! Não adianta simplificar a
vida se corre na direção errada, em direção a um objetivo sem importância desde o início. Creio que
a Bíblia registra a jornada de Salomão pra sermos alertados. Pra que não desperdicemos a vida
como ele fez. Podemos aprender com seus erros!
Já pensou onde passará seus últimos dias? Estatísticas apontam que a maioria termina em um leito
de hospital, quando apenas duas coisas importam: se estão bem ou mal com a família e se estão
prontos para encontrar com o criador. Como responde a essas questões diz se é ou não um caçador

de vento.
Conhecer a Cristo faz você mudar essa perspectiva e investir a única vida naquilo que realmente
vale. Faz você valorizar as coisas que tem valor eterno (“tudo que não é eterno é eternamente
inútil”). Cristo é o único que pode preencher esse vazio angustiante e esmagador. Você sabe sobre o
que estamos falando. Enquanto investimos nossa vida em correr atrás de coisas que não farão
diferença no futuro, anestesiamos nosso coração, mas no final, uma alta conta chega. Hoje é o tempo
de encarar isso e viver novos dias. Largue a internet e redes sociais, o rancor, olhe pras pessoas ao
lado. Alivie a bagagem de seu coração deixando para lá as suas dores, raivas, ciúmes e vitimismo. É
tempo de celebrar a vida com as pessoas que Deus colocou ao nosso redor.
CONCLUSÃO
Acho que você já entendeu que a vida simplificada não significa tornar sua vida mais fácil. Na
maioria das vezes será justamente o oposto. Você simplifica sua vida por motivos que importam para
a eternidade. Você diz não para as coisa que entulham sua vida e se desvia de caminhos que não te
levam a nada significativo. Que te desviam da estrada principal, do propósito de Deus pra sua vida. E
diz sim as coisa que realmente importam: família, amigos, comunidade cristã e tudo que te liga ao
Reino de Deus. Faça de tudo para simplificar sua vida dessa maneira. É a única maneira de chegar
no final e olhar para trás com um sorriso e um suspiro de que valeu a pena.
DESAFIO
Redefina HOJE a semana com a família. Ponha compromissos que se lembrará (saia com esposa, veja
filme com pais/filhos, vá ao parque apenas orar em família e andar ao sol, tenha tempo pra conversar
com Deus só e em família). Ouçam uns aos outros sobre o que falta. Refaça tudo. Mas faça HOJE!

