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Lição 1: ACHANDO O SIGNIFICADO DA MINHA VIDA
Abertura: Você já ficou ansioso para adquirir algo e depois de conseguir, aquilo
passou a não ter tanto valor como antes?
Introdução:
O nome do livro vem da palavra para pregador. Muitas vezes é traduzida como
professor ou mestre. Vamos ver o que podemos aprender deste mestre.
Em nossos estudos no livro de Eclesiastes é bom lembrar o propósito do autor do
livro. Ele está escrevendo sobre sua busca para descobrir algo que dá significado a
vida humana. Com isso em mente vamos entender quando ele fala que algo é inútil
ou sem valor que pelo menos é sem valor como o propósito maior de nossa vida.
Muitos dos textos vão falar mais sobre o que não é o significado da vida. Parece
que na vida do autor (provavelmente é Salomão) ele chegou ao significado da vida
somente depois de ter experimentado muitos outras coisas. E ele revela esta
sabedoria do mesmo jeito no livro dando o propósito ou objetivo da vida nos últimos
versículos do livro. Vamos aprender com a sabedoria deste livro.
Examinando as Escrituras: Eclesiates 1:1-11
A. O que o texto diz sobre trabalho, gerações e natureza?
B. O que o texto diz sobre pessoas sendo lembradas? V. 11
C. A palavra inutilidade pode ser traduzido também como vapor. Como essa ajudanos entender o que o autor quis dizer?
Da ideia de temporário. Estas coisas são intuíeis porque não duram.
D. O que as palavras “debaixo do sol” (v. 3 e 9) indica sobre a perspectiva do
autor? Ele está falando sobre a parte física ou material?
Ele está falando como alguém que não está pensando na parte espiritual.
E. Baseado no v. 3 devemos parar de trabalhar? Explique.
Trabalho tem valor mas não é o propósito de nossa vida. Quando a parte
espiritual está em primeiro lugar este dá significado ao nosso trabalho.
F. O que quer dizer o v. 8?
Nada satisfaz em termos físicos ou materiais. Sempre queremos mais ou
tem mais para conquistar, adquirir ou experimentar.
G. Você vê semelhança no ensinamento de Jesus em Marcos 8:36 com este texto?
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Aplicação para a minha vida:
A. O que você acha é o objetivo nas vidas da maioria das pessoas que você
conhece?
1. Riqueza
2. Prazer
3. Evitar a morte
B. O que na sua vida vai durar ou ter um impacto além de sua vida?
C. Como podemos planejar melhor nossas vidas baseada no v. 3?
D. O que deste texto ajuda você a examinar suas prioridades ou focalizar na parte
espiritual da vida?
Conclusão:
1. Todo nossa esforço não altera o passar do tempo ou do sol e outras partes da
natureza que Deus criou.
2. Não importa o que conseguimos em termos físicos ou materiais com nosso
esforço, sempre vai ser mais para fazer e ganhar. Isto não satisfaz.
3. Se esforçar para fazer grandes coisas para ser lembrado por anos e anos não
da significado porque poucos são lembrados e por pouco tempo.
4. Vamos focalizar nas coisas que duram, as coisas eternas e espirituais. (se
quiser pode ler a conclusão do livro em 12.13-14
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Lição 2: ACHANDO O SIGNIFICADO DA MINHA VIDA
Abertura: O que é algo importante que você tem aprendido na vida?
Examinando as escrituras: Eclesiastes 1:12-18, 2:12-16
A. Como a sabedoria é melhor do que a insensatez e como são iguais?
É melhor como andar na luz é melhor do que tentar andar na escuridão. Mas
o sábio e insensato vão morrer e ser esquecido.
B. Qual é a conclusão do autor em 1:18?
C. O que é o fardo pesado de 1:13?
D. Como sabedoria e conhecimento tragam tristeza?
E. Comparando 1:18 com 2:16 o que aprendemos?
F. O autor ganhou sabedoria e conhecimento suficiente para tirar todas suas
duvidas e perguntas? Explique.
Veja 2.15,16 Ele está questionando e não dá um resposta completo sobre o
assunto.
Aplicações para a minha vida:
A. Quais são os benefícios e limitações de minha sabedoria e conhecimento
(educação e experiência)?
B. Qual efeito deve ter os ensinamentos deste texto na minha procura para
conhecimento?
C. A busca para sabedoria e conhecimento é algo que dá significado e propósito a
sua vida? Explique.
Conclusão:
1. Sabedoria e conhecimento são bons. Nos ajuda a andar “na luz” em vez da
escuridão.
2. Com sabedoria e conhecimento vem mais responsabilidade e até sofrimento. E
no final os dois, o sábio e o tolo, vão morrer e ser esquecidos.
3. A busca pela sabedoria e conhecimento, mesmo sendo bom, não serve para dar
significado a vida, não deve ser o objetivo maior da vida.
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Lição 3: ACHANDO O SIGNIFICADO DA MINHA VIDA
Abertura: O que é algo que traz felicidade para você?
Você já tomou alguma decisão importante baseado na experiência de outras
pessoas?
Examinando as Escrituras: Eclesiastes 2:1-11
A. O que é loucura e o que nada vale segundo o texto?
B. Quais “prazeres” o autor experimentou no texto?
Vinho, projetos, casas, jardins, parques, escravos, riquezas, cantores(entretenimento), sexo
C. O que quer dizer v. 3 e 9 que a sabedoria dele foi mantido ou conservado?
D. O autor alegrou em que? V. 10
trabalho
E. Qual foi a conclusão de Salomão sobre tudo isso? V. 11
F. Embora ele alegrou no trabalho não valeu como propósito ou significado da vida.
G. È errado se divertir? Explique.
Aplicações para a minha vida:
A. Você acha que buscando satisfazer todos seus desejos e experimentando todo
tipo de prazer traz felicidade? Explique.
B. Dê um exemplo de um projeto ou de uma experiência que você achava tragaria
felicidade? Qual foi o resultado?
C. O que podemos fazer para evitar ser escravos aos às prazeres deste mundo?
D. O que deste texto vai te ajudar esta semana?
Conclusão:
1. Há um certo contentamento ou alegria num projeto ou trabalho. Este é o
recompensa do esforço.
2. Mas este alegria é temporário como qualquer projeto ou trabalho.
3. Alguns tentam satisfazer todos os seus desejos e experimentar a prazer na vida.
Mas isso é vazio. Pergunta qualquer viciado em droga ou álcool se tem duvida
sobre a verdade deste fato.
4. Projetos, possessões e prazeres não são as respostas para dar significado e
propósito para nossas vidas. È correr atras do vento. Segundo o sábio do texto.
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Lição 4: ACHANDO O SIGNIFICADO DA MINHA VIDA
Abertura: Você conhece uma historia de herdeiros que acabaram logo com tudo
que receberem?
Examinando as escrituras: Eclesiastes 2:17-26
A. O que o autor ou “mestre” despreza no texto? V. 17-18
B. Como o trabalho é descrito no texto?
Pesado e inútil v 17 - dor, tristeza v. 23 - ansiedade v. 22
C. Quem é que se beneficia de nosso trabalho segundo v. 19-23?
D. Como podemos encontrar prazer em nosso trabalho segundo o texto? V. 24-26
E. Quando é que o trabalho é pesado e inútil e quando é algo que dá prazer?
F. O que Deus tem a ver com a satisfação em nosso trabalho?
G. O que quer dizer agradar Deus em v. 26?
Aplicações para a minha vida:
A. Em quais maneiras seu trabalho (remunerado o não) é uma benção de Deus?
B. Quando é que seu serviço e responsabilidades são um peso, dor e tristeza?
C. O que do texto ajuda você encontrar prazer no trabalho?
D. O que ajuda você a não se importar mais com o trabalho do que deve?
Conclusão:
1. Se buscamos um propósito para nossas vidas em nosso trabalho, mais cedo ou
mais tarde vamos concluir que é pesado, dor, tristeza e inútil.
2. Temos que lembrar que é Deus que da prazer no trabalho e que dá significado
ao nosso trabalho.
3. A chave de encontrar prazer no trabalho é colocar Deus em primeiro lugar,
deixando Ele dar significado ao trabalho que fazemos na vida. Se não fizermos
assim o trabalho se torna inútil porque no final da vida não podemos levar nada
que ganhamos do trabalho.
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Lição 5: ACHANDO O SIGNIFICADO DA MINHA VIDA
Abertura: Vocês já fizeram ou falaram a coisa certa mas no momento errado?
Compartilha a experiência com o grupo.
Examinando as Escrituras: Eclesiastes 3:1-15
A. O que o texto em v. 1-8 está dizendo?
B. O que é o fardo que Deus impôs aos homens? V. 10
C. O que Deus fez em v. 11? O que isso quer dizer?
D. Como o que Deus fez v. 11 nos dá propósito e significado para nossas vidas?
E. O que o “mestre” concluiu sobre a vida em v. 12-13?
F. Por que Deus faz o que Ele faz segundo v. 14?
Aplicações para a minha vida:
A. Quais dos “opostos” dos v. 1-8 bate mais com sua experiência?
B. É fácil para você esperar para o tempo certo para coisas? O que deste texto
nos ajuda a esperar e ter paciência?
C. Aceitando a soberania de Deus ajuda você a encontrar prazer e propósito na
vida? Explique.
D. O que você vai fazer esta semana para ser feliz e praticar o bem?
Conclusão:
1. Há um tempo certo para as coisas. Vamos depender de Deus para nos guiar e
ajudar a ter a paciência para esperar nele.
2. Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Assim Deus dá
significado à minha vida.
3. No versículo 12 o mestre nos deu em parte o nosso propósito para esta vida.
Ele disse que não há nada melhor do que ser feliz e praticar o bem. Em 2:26 ele
já ensinou que a felicidade vem quando obedecemos e agradamos Deus.
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Lição 6: ACHANDO O SIGNIFICADO DA MINHA VIDA
Abertura: Você já tentou carregar uma geladeira sozinho? Quando na sua vida
você realmente precisava de um amigo(a)?
Examinando as escrituras: Eclesiastes 4:1-12
A. De quem o “mestre” fala em v. 1?
B. Você acha que o “mestre” realmente acreditou o que escreveu em v. 2-3 ou ele
está expressando as ideias e pensamentos de pessoas sem conhecimento ou
esperança sobre a eternidade?
C. Segundo o autor, o que é o motivo de todo o trabalho e realização? V. 4
(inveja ou competição)
D. O que quer dizer o provérbio do v. 5?
E. Quais coisas no texto são chamados de absurdo ou como correr atrás do vento?
F. Segundo o texto por que é melhor ter companhia?
G. O que você acha do humor ou animo do autor quando ele escreveu este texto?
Você acha que ele esta bem ou mal humorado?
H. Como Ec. 3:11-12 pode ajudar alguém que pensa igual as ideias de 4:1-3?
Aplicações para a minha vida:
A. O que ajuda você a ficar de bom animo e esperançoso em visto de tanta
violência e opressão no mundo? Ou o que você falaria para alguém que acha
melhor não nascer no mundo com toda a violência e opressão?
B. Qual é a sua atitude e motivação em seu trabalho?
C. É fácil para você pedir ajuda? Há momentos em que você precisa de ajuda e
não peça? Em quais áreas de sua vida você precisa de mais ajuda?
D. Como você tem visto a verdade de v. 7-12 em sua família?
E. O que os versículos 7-12 tem a dizer sobre nossa vida na familia de Deus, a
igreja?
Conclusão:
1. O mundo tem opressão e sofrimento. Por isso temos que ficar focalizado na
eternidade. Olhando somente para esta vida física o sofrimento faria a gente
pensar que seria melhor nunca nascer. Mas a eternidade da significado e
propósito a vida mesmo tendo que suportar sofrimento para ser preparados para
a vida eterna.
2. Realmente muitos esforçam com motivos de ter sempre mais coisas e mais
poder para “vencer” na vida. Como o mestre falou em vários versículos no livro
isto é correr atrás do vento. Tendo o suficiente para nós e para ajudar outros é o
motivo para nosso trabalho. Isso vem quando entendemos o significado e
propósito maior de nossa vida - glorificar Deus agora e para eternidade.
3. Todos nós precisamos de outros. As vezes nosso orgulho impede que pedimos
o que precisamos. Deus em sua sabedoria instituiu famílias e a igreja para
estarmos juntos ajudando uns aos outros.
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Lição 7: ACHANDO O SIGNIFICADO DA MINHA VIDA
Abertura: Você lembra de uma promessa que foi feito a você que não foi
cumprida? O que foi?
Examinando as escrituras: Eclesiastes 5:1-7
A. O v. 1 está falando sobre o que?
B. Qual é a advertência dos v. 2-3? E do v. 6?
C. O que quer dizer “não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração” (v.
2)?
D. O que ele fala sobre nossa adoração?
E. Qual é o erro do tolo?
F. Como o v. 7 resume o texto? E o que quer dizer tenha temor de Deus?
Aplicações:
A. O que ajuda você a participar nos cultos com o coração e ouvir a palavra com
um coração aberto?
B. O que atrapalha seu tempo de adoração as vezes? Ou, quais são as lutas que
temos para adorar Deus sem ser distraído ou fazer de “piloto automático”, sem
pensar sobre aquilo?
C. Como você mostra reverência a Deus?
D. O que podemos fazer para não permitir que nossas bocas nos façam pecar?
E. Qual parte deste texto é o mais preciso neste momento de sua vida espiritual?
Conclusão:
1. Devemos ter temor por Deus. Isto é demostrado primeiro em nossa adoração.
Adoração feito com reverência e de coração aberto mostra o respeito que temos
para Deus. Fazer ofertas e rituais sem entender ou pensar sobre o que estamos
fazendo é a pratica dos tolos.
2. Ter temor por Deus também é mostrado quando cumprimos nossas promessas
e compromissos que fazemos com Deus.
3. Controlar a língua não é fácil. Mas faz parte de uma vida espiritual que respeita
a Deus.
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Lição 8: ACHANDO O SIGNIFICADO DA MINHA VIDA
Abertura: Se alguém oferecesse pra você a quantia de dinheiro que você quisesse,
quanto seria o suficiente para te satisfazer?
Examinando as escrituras: Eclesiastes 5:10-20
A. De acordo com o v. 10 o que acontece com quem ama o dinheiro?
B. Qual é a comparação feita em v. 12?
C. Do ponta de vista do autor a vida é longa ou breve? Como o autor expressa
isso?
D. O que o mestre descobri que é bom e o que é um presente de Deus (v. 18-20)?
E. Quais são os problemas citados no texto em ter muito?
v. 10 insatisfeito com o que tem
v. 11 aumenta os que consomem
v. 12 preocupação- perder sono
v. 13-14 pode perder tudo que tem
v. 15-17 temporário - não pode levar na morte
F. Qual é a ideia central do texto?
Aplicações:
A. Você pensa mais em Deus quando tem problemas financeiros ou quando tem o
suficiente? Qual situação é melhor para a sua vida espiritual?
B. O que podemos fazer ou lembrar para sermos satisfeito e gratos pelo o que
temos em vez de pensar naquilo que não temos?
C. Você tem dado a devida prioridade ao trabalho e ao dinheiro em sua vida? Ou
você precisa ajustar as suas prioridades? Como você precisa ajustar as suas
prioridade?
D. O que te dá satisfação na sua vida? Isto pode ser comprado?
E. O que deste texto é o mais importante para sua vida esta semana?
Conclusão:
1. Se riqueza é o nosso propósito realmente vai ser como correr atrás do vento
porque nunca vamos estar satisfeitos com o que nos temos.
2. Mas se servir a Deus é o nosso propósito podemos ter a benção de satisfação
independente se Ele nos dá muito ou pouco em termos de bens materiais.
3. Riquezas não são eternas e por isso não servem para dar significado a nossa
vida. Vamos basear nossas vidas em o que dura além desta vida física.
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Lição 9: ACHANDO O SIGNIFICADO DA MINHA VIDA
Abertura: Qual é a sua receita para uma vida longa?
Examinando as escrituras: Eclesiastes 9:1-12
A. Qual é o destino de todos mencionado em v. 1-2?
B. Qual é o ponto do mestre referente aos mortos em v. 4-6?
Morto é tarde demais para mudar qualquer coisa, atitude ou ação.
C. O que o mestre exorta em v. 7-10?
Seja contente com o que Deus deu e desfrutar da vida enquanto puder.
D. O que quer dizer o v. 11?
Mesmo com esforço, talento e inteligência não há garantia de sucesso. Ainda
dependemos de Deus.
E. O que o v. 12 disse sobre a morte?
F. Você acha injusto que alguns tem vidas longas e outros vidas breves? Explique.
G. Resume a ideia central deste texto em poucas palavras.
Aplicações:
A. Como você tem se preparado para as incertezas da vida? O que mais você
poderia fazer?
B. Como podemos ajudar outros a se prepararem para as incertezas da vida?
C. Na sua vida você se preocupa demais com a morte e não desfruta da vida que
Deus deu ou você tem achada o equilíbrio certo entre os dois lados?
D. Se soubesse que ia morrer hoje o que seria o seu maior pesar? E seu maior
consolo?
Conclusão:
1. A morte é o destino de todos - os justos e injustos. Depois da morte será tarde
demais para mudar qualquer aspecto da sua vida.
2. Entendendo as incertezas da vida devemos nos preparar, obedecendo e
dependendo de Deus e sendo contente com a vida que ele nos deu.
3. Não demore em se preparar espiritualmente para a morte. Ninguém sabe se os
dias restantes de sua vida serão muitos ou poucos. Mas estando preparados
podemos alegrar e desfrutar da vida que recebemos de Deus.
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Lição 10: ACHANDO O SIGNIFICADO DA MINHA VIDA
Abertura: Quais são os pontos positivos da juventude (ser jovem) e quais são os
negativos?
Examinando as escrituras: Eclesiastes 12:1-14
A. O que está sendo descrito nos versículos 1-5?
Envelhecimento?
B. O que está sendo descrito no final do v. 5 até o v. 7?
morte
C. No v. 8 o mestre repete o que ele falou no principio do livro (1:2). O que isso
quer dizer?
Ele concluiu que nada na vida da significado ou que serve para dar um
propósito para a vida. (Quer dizer que temos que olhar além de nós para
encontrar significado e propósito - veja v. 13-14)
D. Qual é a conclusão do mestre sobre o significado e propósito da vida? V. 13-14
E. De onde vem o significado na vida?
Deu o criador é quem dá significado a criação (nós).
Aplicações:
A. Como nos lembramos do nosso criador nos dias da juventude?
B. Como podemos ajudar crianças e jovens a conhecer e lembrar de Deus?
C. Como sua fé tem formado ou mudado suas atitudes sobre o envelhecimento?
Sobre a morte?
D. Quais princípios ou ensinamentos deste livro tem sido os mais importantes para
você?
E. Qual é o significado e propósito de sua vida?
F. Como podemos ajudar outros a achar o verdadeira significado e propósito para
suas vidas? (Ajuda quando percebemos quando as circunstancias da vida tem
mostrado para o nosso próximo que suas vidas são sem significado.)
Conclusão:
1. Lembrando-se do Criador na juventude nos ajuda a ter a atitude correta para
enfrentar o envelhecimento e a morte. Se não estes fatos da vida são motivos
para tristeza e desespero.
2. Depois de toda a busca do mestre no livro por significado e propósito nesta vida
ele concluiu em 12:8 que tudo nesta vida é inútil para dar significado e para
servir como propósito para a vida.
3. Então a conclusão do mestre sábio é que significado e propósito para a vida do
criado (humanos) é dado pelo Criador - Deus. Nosso significado e propósito é
glorificar nosso criador. Fazemos isso temendo à Deus e obedecendo aos seus
mandamentos.
4. Vamos ser julgado baseado em se cumprimos o propósito de Deus ou não.

Estudo disponível no site: projetotimoteo.org.br

