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O nome Eclesiastes  vem da língua grega, e 

significa Pregador, Orador, pessoa 

encarregada de convocar um auditório e 

dirigir-lhe a palavra para reflexão da vida 

“Não deve ser confundido com o livro de 

ECLESIÁSTICO, um apócrifo escrito no Egito 

por Jesus Ben Sirac (Jesus filho de Sirac), por 

volta de 190 e 124 AC  e  incluído pela Igreja 

Católica Romana no cânon sagrado, por volta 

de 1550, durante o Concílio de Trento . O livro 

possui 51 capítulos .(Adaptado da Bíblia 

Apologética de Estudo, p.627) 



Etimologicamente, “Qohélet”, parece ter 

conexão com o termo “Qahal”, isto é, 

“assembleia”. “Qohélet” designa um 

substantivo comum, aparecendo, por 

vezes, acompanhado de artigo. É alguém 

que tem a função de pregador ou de 

presidente da assembleia cultual. 



O Rabino David Weitman, no 

Prefácio da obra de Wasserman, 

afirma que a palavra Kohelet 

tem ainda o sentido de “aquele 

que acumulou sabedoria”. 

A NVI (Nova Versão 

Internacional) traduz como 

“Mestre”. 



A palavra “vaidade” aparece 37 vezes 

no livro 



A palavra “vaidade” aparece 37 vezes 

no livro 



A tradição dos judeus afirma que Salomão 

teria escrito: 

 

 Cantares durante a sua juventude;  

 Provérbios em sua maturidade; e 

 Eclesiastes no final de sua vida, 

 

Tentando externar sua tristeza pelo tempo 

perdido, principalmente com a carnalidade 

e idolatria a que se havia entregue. 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.editorasalomao.com.br/site/img/editora/rei_salomao.jpg&imgrefurl=http://www.editorasalomao.com.br/site/?page_id=30&docid=ZOsDZeNNbfHoMM&tbnid=uIwp5i5xbBnSAM&w=298&h=500&ei=ko1cUd0ppP7SAf3zgYAH&ved=0CAQQxiAwAg&iact=ricl


 O nome de Salomão não aparece no livro, mas ele se 

identifica de um modo inconfundível como sendo “filho de 

Davi, rei de Jerusalém”. (Ec 1:1) 

 O autor afirma “venho sendo rei em Jerusalém” (ARA/Ec 

1:12). 

 A descrição de Eclesiastes 2:1-11 confere com as riquezas que 

Salomão possuiu e construiu (2 Cr 8:1-9:28). 

 O autor identifica-se como aquele que reuniu e organizou 

muitos provérbios (12:9). 



“Aproximadamente 935 a.C. O livro é uma 

retrospectiva na velhice, da vida vazia em que ele 

viveu com o coração desviado do temor do Senhor (1 

Rs 11:1-8). Ellisen observa que “o conteúdo e as 

conclusões certamente combinam bem com os anos de 

maturidade de Salomão.Esta tese é confirmada, pela 

tradição judaica na Midrash (Shir Hashirim Rabá 

1,10), que afirma ter o rei Salomão escrito o livro de 

Cantares na sua juventude e o Eclesiastes na sua 

velhice.” (Rev. Ewerton Barcelos Tokashiki) 





1. A sabedoria meramente natural, que distante de 

Deus,  procura encontrar a verdade e a felicidade; 

 

2. Enquanto provérbios destaca tempos áureos da 

vida do homem, eclesiastes trata das ilusões: 
a. Tristeza, desalento, perplexidade e o fracasso da 

sabedoria natural; 

b. Depois de adquirir bens e fama, Salomão tenta 

investigar a verdade e a felicidade sem Deus; 

c. Ele aprende: Sem a benção de Deus, posição e riqueza 

não satisfazem o coração humano, é vaidade, promove 

desgosto e fracasso. 



# Descrição Capítulos 

 

1 

A colocação do problema 

ou A Experiência do 

Pregador  

  

1: 1-11 

 

2 

O Estudo do problema 

Ou Juízos do pregador em 

torno da existência 

 

1:12 a 11:10 

3 A Solução do Problema 

Conclusões 

 

12 



Aprendizagem sem Deus Cinismo  (1:7,8) 

Grandeza sem Deus Tristeza (1:16 – 18) 

Prazer sem Deus Desapontamento (2:1,2) 

Trabalho sem Deus Ódio pela Vida (2:17) 

Filosofia sem Deus Vazio (3:1-9) 

Eternidade sem Deus Falta de realização (3:11) 

Vida sem Deus Depressão (4:2,3) 

Religião sem Deus Medo (5:4-7) 

Riqueza sem Deus Tribulação (5:12) 

Existência sem Deus Frustração (6:12) 

Sabedoria sem Deus Desespero (11:1-8) 

Temor a Deus Realização (12:13,14) 



• Os judeus leem o livro de Eclesiastes durante a Festa de 

Sucot. Sucot é também conhecida como  Festa da Colheita, 

Festa dos Tabernáculos ou Festa das Cabanas. 

• “É o período no qual a produção dos campos, pomares e 

vinhas é colhida. Os celeiros, terreiros e prensas de vinho e 

azeitonas trabalham a todo vapor. Semanas e meses de 

labuta e suor empregados no solo finalmente são 

recompensados. O fazendeiro sente-se feliz e entusiasmado. 

Não admira que Sucot seja a Estação do Júbilo. Nesta época 

de tamanho sucesso e fartura material, há perigo do homem 

esquecer de D'us, seu Criador. Vendo que seu trabalho 

obtém sucesso e tantas recompensas, ele pode pensar que 

"meu poder e a força das minhas mãos conseguiram-me 

toda esta riqueza." 







Versos Texto Interpretação 

2 

“Antes que se escureça 

o sol, e a luz, e a lua, e 

as estrelas...” 

4 fases da vida 

i. sol → infância 

ii. luz → atividades 

físicas, sensíveis e 

intelectuais 

iii. lua → lado poético da 

vida: entardecer da vida 

iv. estrelas → velhice, 

noite (morte, quando 

termina o dia) 

3 
“... no dia em que tremerem os 

guardas da casa...” 
Braços debilitados 

3 “... e se curvarem os fortes...” Pernas enfraquecidas 

3 
“... e cessarem os moedores, por já 

serem poucos...” 
Dentes estragados 

3 
“... e se escurecerem os que olham 

pelas janelas...” 

Visão enfraquecida - 

cegueira 



Versos Texto Interpretação 

4 
“... e as duas portas da rua se 

fecharem...” 
Os lábios fechando  

4 
“... por causa do baixo ruído da 

moedura....” 

Dentes amolecidos sem 

capacidade de trituração 

4 “... e se levantar à voz das aves ...” Audição enfraquecida 

4 
“... e todas as vozes do canto se 

baixarem...” 

Surdez, fraca percepção da 

melodia, mesmo que o som 

seja forte, chega fraco ao 

ouvido debilitado 

4 
“... e as duas portas da rua se 

fecharem...” 
Os lábios fechando  



Versos Texto Interpretação 

5 
“... como também quando 

temerem o que está no alto...” 
Sistema nervosa abalado 

5 
“... e houver espantos no 

caminho...” 
Debilidade geral 

5 “... e florescer a amendoeira...” Cabelos brancos 

5 “... e o gafanhoto for um peso...” Nenhuma força física 

5 “... e perecer o apetite...” 
Indisposição para 

alimentação – fatio 



Versos Texto Interpretação 

6 
“... antes que se despedace a 

cadeia de prata...” 

Tensão da espinha – 

paralisia da coluna 

6 
“... e se despedace o copo de 

ouro...” 
Cérebro paralisado 

6 
“... e se despedace o cântaro junto 

à fonte ...” 
Pulmões estragados 

6 
“... e se despedace a roda junto 

ao poço...” 

Coração partido - sinal 

positivo de morte 



Versos Texto Interpretação 

7 
“...e o pó volte a terra, como 

era....” 
Enterro – decomposição 

7 
“...e o espírito volte a Deus que o 

deu.” 
Fôlego de vida – vai embora. 

Dicotomia (visão humana – debaixo do Sol 

 

• Corpo  vai para terra  

• Espírito  fôlego de vida (ruach – sopro) 



Max Gehringer é um dos consultores de 
carreira mais conceituados do Brasil.  Ficou 
conhecido por seus artigos publicados nas 
revistas Época, Exame e Você S/A. Atualmente, 
ele é comentarista da Rádio CBN e do 
programa Fantástico, na TV Globo. É 
administrador de empresas, atuou como 
executivo no Brasil e no exterior. 
  
Um dos seus diferencias é o uso de princípios 
bíblicos em seus comentários, palestras, 
artigos e livros.  

https://www.youtube.com/watch?v=lWErnag4Pmw 

https://www.youtube.com/watch?v=lWErnag4Pmw
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