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A centralidade de Deus e a prioridade do próximo (Eclesiastes 4:1-12) 
 

A pergunta que temos investigado através de Eclesiastes nas últimas semanas tem 
sido: “Existe algum propósito verdadeiro e duradouro em nossas vidas se todos 
nós, sem exceção, voltaremos ao pó? Ou seja, se a vida é um vapor, existe algum 
propósito? Alguma alegria?”  

E como temos visto, Salomão pinta uma imagem dolorosamente realista de como 
a vida realmente é debaixo do sol. Ele tem nos forçado a sermos brutalmente 
honestos com nós mesmos. Mas, ao mesmo tempo, ele tem nos dado esperança e 
tem respondido essa pergunta com um “sim”. “Sim, podemos sim viver uma vida 
com propósito e alegria”. 

Mas somente quando pararmos de buscar a satisfação diretamente em coisas que 
não são capazes de satisfazer, e darmos a Deus o seu devido lugar em nossas 
vidas. Essa é a ordem! Com essa ordem, seremos então capazes de nos alegrar 
nos dons. Nós não somos capazes de realmente apreciar as coisas até que 
possamos vê-las como dons das mãos do nosso criador, e não nos apegarmos a 
elas como se elas fossem a nossa esperança.  

Quando formos capazes de enxergar a vida dessa forma, poderemos buscar as 
coisas da forma que elas são, dons de Deus, e não como aquilo que precisamos 
para sermos felizes. É uma visão que pode nos resgatar do cansaço da esteira da 
vida e nos trazer descanso porque sabemos também que todas as coisas são 
governadas por um Deus bom, sábio e soberano. 

Então, como já falei em outras pregações, quando o centro do sistema solar é 
Deus, todos os planetas da nossa vida vão permanecer em órbita em seu devido 
lugar. Quando esse não for o caso, os planetas vagarão em confusão. E a 
dificuldade da nossa condição humana e pecaminosa é que a nossa tendência é 
colocar qualquer outra coisa no centro do nosso sistema solar. E os resultados 
disso são trágicos, não só para nós, mas para o nosso próximo também. 

E eu acredito que Salomão viu tudo isso exposto diante dele enquanto ele 
buscava o propósito da vida debaixo do sol. Ele descobriu que, quando a 
centralidade de Deus não era mantida, todo o resto girava fora de controle. E no 
capítulo 4, veremos agora que ele entendeu que a forma em que nos 
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relacionamos com Deus (a dimensão vertical) afeta a forma em que nos 
relacionamos uns com os outros (a dimensão horizontal). 

Ou seja, quando o homem está no centro de seu próprio universo, todos ao seu 
redor também sofrem. De fato, Salomão nos dá três ilustrações disso no capítulo 
4. Quando Deus não é mais central, alguns dos resultados incluem opressão, 
esforço infrutífero, preguiça e solidão. Vamos olhar, então, para cada exemplo. 
Primeiro, a opressão, nos versículos 1-3: 

De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol: Vi as lágrimas 
dos oprimidos, mas não há quem os console; o poder está do lado dos seus 
opressores, e não há quem os console. 2 Por isso considerei os mortos mais 
felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver! 3 No entanto, melhor 
do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz 
debaixo do sol. 

De tudo o que eu li até agora em Eclesiastes, achei esses versículos os mais 
difíceis. Parece que Salomão chegou ao ápice de seu desespero e frustração. Até 
agora, ele tem falado da maldade em termos mais genéricos. Mas agora, o mal 
tem um rosto. É o mal manifestado na opressão dos fracos nas mãos dos 
poderosos. 

E a sua conclusão, à primeira vista, parece ser bem sem esperança. Seria melhor 
morrer do que viver sob o tipo de opressão que ele testemunhou no mundo. Os 
mortos são mais felizes do que os vivos. Na verdade, é tão ruim que ele fala que 
melhor ainda é nunca ter nascido! É melhor não ter existido do que nascer e 
vivenciar esse tipo de maldade e opressão. 

Claro que é uma linguagem hiperbólica. Ele está usando um falar extremo para 
enfatizar o ponto. Mas ao olhar para as lágrimas e o desespero dos oprimidos, ele 
não pode suportar o peso da condição deles. E não é só que eles estão sofrendo; 
mas que estão sofrendo sem ninguém para confortá-los, ninguém para chorar 
com eles, ninguém para carregar os seus fardos junto com eles. E o fato é que isso 
é consequência de um mundo desordenado. Não é nada menos que o resultado 
natural de um mundo no qual Deus é ignorado. 

Quando o homem se torna o centro de seu próprio mundo, ele usa seu poder 
para oprimir, não para abençoar. O nazismo, por exemplo, era nada menos que o 
darwinismo estendido a sua conclusão lógica. Se a “sobrevivência do mais forte” é 
a resposta para o mundo, então os fortes devem não apenas sobreviver, mas 
oprimir, ou até mesmo eliminar os fracos. É simplesmente o resultado natural de 
uma ideologia que começa com o homem e não com Deus. 
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Mas muitas vezes é muito mais fácil enxergar como versículos como esses 
descrevem os males de um homem como Hitler, e não como eles descrevem você 
e eu. O mal do opressor é apenas um aspecto dos males mencionados aqui. O 
outro mal é que, ao ver as lágrimas dos oprimidos, não havia ninguém para 
consolá-los. E a raiz desse problema é a mesma do problema de Hitler. 

Quando o homem se torna o centro do seu próprio mundo, ele nem vê as 
lágrimas dos oprimidos porque ele está ocupado demais olhando para si mesmo. 
Para o nosso mestre em Eclesiastes, esse também é um mal insuportável. E assim 
ele conclui, pelo menos do ponto de vista debaixo do sol, que “melhor do que 
ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do 
sol”.  

Mas não termina aí. O que mais acontece em um mundo desordenado onde o 
homem é o centro? O segundo exemplo que ele nos dá é um exemplo de dois 
extremos opostos, mas igualmente perigosos: o trabalho e esforço sem fim 
(infrutífero), enraizado na inveja, e a preguiça apática. Versículos 4-6: 

Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que 
existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. 
5 O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. 6 Melhor é ter um punhado 
com tranquilidade do que dois punhados à custa de muito esforço e de correr 
atrás do vento. 

Por um lado, a primeira pessoa que Salomão observa é o homem motivado pela 
inveja, pela competição. Todos nós conhecemos essa pessoa porque 
provavelmente todos já fomos essa pessoa de uma forma ou de outra. É a pessoa 
que luta com todas as suas forças, sempre querendo fazer mais e ganhar mais, 
porque ela só enxerga o fato que ela não tem o que o vizinho tem. Se a coisa mais 
importante em sua vida (ou seja, você mesmo!) não está no mesmo nível do seu 
próximo, só existe uma solução, né? Chegar no nível do próximo, seja o que for. 

Mas o erro oposto é igualmente perturbador; o tolo que diz: “Esquece. Vou 
desistir. Já que o esforço é inútil, vou cruzar os braços e não fazer nada”. E 
podemos confirmar que Salomão está falando do preguiçoso aqui porque em 
Provérbios 6:9-10, ele diz: “Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? 
Quando se levantará de seu sono? 10 Tirando uma soneca, cochilando um 
pouco, cruzando um pouco os braços para descansar…” O erro oposto do 
empenho que vimos no versículo 4 é a preguiça do versículo 5.  

Ao invés de abraçar a vida como um dom e se entregar aos outros, o preguiçoso 
se entrega a si mesmo. Porque, igual ao cara viciado ao trabalho, o ídolo do 
preguiçoso é ele mesmo. E esse estilo de vida também não dura. Aquele que 
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cruza os braços destrói a vida dele. Na verdade, a NVI é bem mansinha na 
tradução. Salomão usa uma imagem bem mais drástica para retratar essa 
realidade: o resultado da preguiça é que “ele come a sua própria carne”. 

Portanto, não há sabedoria nem no caminho do empenho invejoso nem no 
caminho da preguiça ociosa. Em vez disso, “Melhor é ter um punhado com 
tranquilidade do que dois punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do 
vento”. Salomão descobre que o caminho da sabedoria é um punhado (que 
envolve sim algum esforço), mas com contentamento (com alegria, com 
satisfação). E isso faz muito sentido à luz de suas conclusões anteriores. 

Já vimos que quando o doador de todas as coisas boas é a nossa busca, somos 
habilitados a receber e desfrutar dos dons. Quando não somos o centro do nosso 
universo, não temos que nos esforçar para dois punhados porque não precisamos 
de dois punhados. E, ao mesmo tempo, também não precisamos cruzar os nossos 
braços com preguiça porque sabemos que o trabalho em si é um dom de Deus; 
um dom para ser desfrutado e empregado para a glória de Deus e em amor ao 
nosso próximo. 

Isso nos leva, então, ao terceiro exemplo. Salomão descobriu que quando Deus 
não é mais central, o sucesso pode ser encontrado, mas muitas vezes ao custo de 
relacionamentos. No final, não tem ninguém ao seu lado para compartilhar o seu 
sucesso. Versículos 7-12: 

Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. 8 Há um que é só e não tem 
segundo; sim, ele não tem filho nem irmã; e, contudo, de todo o seu trabalho 
não há fim, nem os seus olhos se fartam de riquezas; e não diz: Para quem 
trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade e 
enfadonha ocupação. 9 Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor 
paga do seu trabalho. 10 Porque, se um cair, o outro levanta o seu 
companheiro; mas ai do que estiver só; pois, caindo, não haverá outro que o 
levante. 11 Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão; mas 
um só como se aquentará? 12 E, se alguém quiser prevalecer contra um, os 
dois lhe resistirão; e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. 

Aqui encontramos um homem cujos olhos nunca estão satisfeitos com as riquezas 
e, por isso, ele se esforça e se esforça para obter aquilo que ele tão 
desesperadamente deseja. O problema é que quando ele chega lá no topo, ele 
descobre que é um lugar muito solitário. Não havia ninguém com quem 
compartilhar sua riqueza, ninguém com quem aproveitar seu sucesso. Porque para 
chegar ao topo do mundo do sucesso, ele teve que atropelar as próprias pessoas 
com quem ele deveria aproveitar essa vida debaixo do sol. 
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Então, aqui está a minha pergunta. Você sente o peso desses três exemplos que 
ele nos deu? Você vê o que acontece quando a vida fica desordenada e Deus fica 
perdido na confusão? Salomão nos mostrou nos capítulos anteriores que a 
resposta para nossa busca debaixo do sol é encontrada quando Deus é exaltado 
ao seu devido lugar em nossas vidas. E agora, no capítulo 4, ele nos mostrou o 
que acontece quando esse não é o caso. 

Em outras palavras, como eu já disse, Salomão entendeu que a forma em que nos 
relacionamos com Deus (a dimensão vertical) afeta a forma em que nos 
relacionamos uns com os outros (a dimensão horizontal). Essa é a conexão 
explícita que eu quero que vejamos hoje. As consequências de perder de vista a 
centralidade de Deus têm implicações para a forma em que relacionamos com o 
nosso próximo - resultando em opressão, empenho invejoso e infrutífero, preguiça 
e até solidão. 

Ou seja, quando Deus não é o centro do sistema solar de sua vida, você não é o 
único que sofre; aqueles ao seu redor também sofrem. Todos nós já vimos, por 
exemplo, que quem paga o maior preço pelo marido ou a esposa viciado em 
trabalho é a família. Mesma coisa com o preguiçoso! São exemplos claros do que 
Salomão testemunhou e descreveu. O vertical com Deus está diretamente ligado 
ao horizontal com o próximo. 

E, de fato, isso não é surpreendente. Quando o advogado veio a Jesus e 
perguntou: “Mestre, qual é o maior mandamento da lei”? Qual foi a resposta de 
Jesus? “Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma 
e de todo o seu entendimento’. 38 Este é o primeiro e maior mandamento”.  É 
a dimensão vertical da nossa fé. Mas ele continua. “E o segundo é semelhante a 
ele: ‘Ame o seu próximo como a si mesmo’. 40 Destes dois mandamentos 
dependem toda a Lei e os Profetas” (Mateus 22: 37-40). 

Acertar no primeiro chamado, amor a Deus, tem implicações para o segundo, 
amor aos outros. É por isso que eu intitulei essa pregação, “A centralidade de 
Deus e a prioridade do próximo”. E esse não é um novo ensinamento da parte de 
Jesus. Ele está simplesmente explicando algo profundamente enraizado na lei de 
Deus. Poderíamos olhar para os dez mandamentos, por exemplo. 

Os três primeiros mandamentos são todos orientados verticalmente para Deus - 
não tenha outros deuses além de mim; não use o nome do Senhor de forma 
indevida e lembre-se do dia de sábado para santificá-lo. Nesses três primeiros 
mandamentos, vemos que fomos criados para ter Deus no centro de nossas vidas, 
para o exaltar ao seu devido lugar. 
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Os últimos sete mandamentos, então, são todos orientados horizontalmente. 
Quando Deus está no centro de uma vida, isso tem implicações para os 
relacionamos com o próximo. Portanto, honre seu pai e sua mãe, não mate, não 
cometa adultério, não roube, não minta, não cobice a casa, nem a mulher, nem 
qualquer outra coisa do seu próximo. 

Essa é a ordem. Ame a Deus. Este é o grande e primeiro mandamento. Essa é a 
parte mais central de toda a vida. Todos os planetas da sua vida permanecerão em 
órbita quando a grandeza da supremacia de Jesus Cristo está no centro dela. Essa 
é a sua alegria. Há alegria plena em sua presença, eterno prazer à Sua direita 
(Salmo 16:11). Mas essa alegria cristã nunca tem a nós mesmos como o seu fim. 
Ela é sempre estendida aos outros. 

Porque o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Ame o seu próximo 
como a si mesmo. O mundo observado por Salomão, no qual a opressão, o 
esforço infrutífero, a preguiça e a solidão parecem reinar, é um mundo que 
ignorou a ordem das coisas da forma que elas foram criadas para ser. Nós fomos 
criados para amar a Deus em primeiro lugar, e então para estender esse amor em 
serviço dos outros. E assim, depois de nos mostrar os efeitos trágicos da vida 
quando o homem está no centro, Salomão nos deu uma imagem da alternativa. 

Acredito que um dos pontos principais desse capítulo é demonstrar que quando 
Deus é central, um dos resultados incidentais é que acabamos cuidando e nos 
importando um com o outro. Vamos ler os versículos 9-12 a partir dessa 
perspectiva: 

Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho. 10 
Porque, se um cair, o outro levanta o seu companheiro; mas ai do que 
estiver só; pois, caindo, não haverá outro que o levante. 11 Também se dois 
dormirem juntos, eles se aquentarão; mas um só como se aquentará? 12 E, se 
alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão; e o cordão de três 
dobras não se quebra tão depressa. 

Melhor é serem dois do que um. Por quê? Porque se você cair, tem alguém para 
te levantar. Se você está passando por necessidade, ou frio, há alguém lá para 
cuidar de você e mantê-lo aquecido. Se você for atacado, há alguém lá para 
resistir e lutar ao seu lado. Em outras palavras, há ajuda, há conforto e há 
segurança. Eu não tenho certeza, mas quando Salomão fala do cordão de três 
dobras, eu creio que ele está se referindo a esses três exemplos - ajuda, conforto e 
segurança. Mas isso não é o ponto principal. 

O que vemos aqui é que o nosso mestre está lamentando a condição de um 
mundo que perdeu sua orientação e está desnorteado. E o resultado disso é um 
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mundo em que é cada um por si mesmo. Mas ele nos mostrou que a resposta à 
opressão, ao esforço e à solidão é encontrada quando alguém, tomado pelo amor 
de Deus, estende esse amor horizontalmente ao mundo. Porque dois são 
melhores que um. 

Então, deixe-me ver se eu consigo juntar tudo isso. Eu quero tentar conectar tudo 
o que vimos até agora no livro de Eclesiastes. Primeiro, vimos que a vida que 
temos hoje vem da mão de Deus como um dom. E como tal, o pregador nos 
chamou para abraçar a vida como o dom que ela é; ou seja, abraçá-la da forma 
que ela é e não o que gostaríamos que fosse. Este é o caminho para a alegria, 
mesmo em meio a tempos e ocasiões que não entendemos. 

Ele nos chama a receber os bons dons de Deus e desfrutar deles; de 
verdadeiramente nos alegrar neles. Coloque o seu celular de lado. Coma uma 
comida gostosa com sua família, com seus amigos. Beba um vinho bom (ou suco 
de uva!). E aproveite aqueles que estão ao seu redor. Adore e ame o Senhor, o 
seu Deus, e então encontre alegria nos dons debaixo do sol sem idolatrá-los. 

E por último, como vimos agora no capítulo 4, ao gozar dos dons de Deus, 
estenda essa alegria aos outros. Compartilhe o que Ele deu com os outros. As 
boas dádivas de Deus devem ser estendidas aos outros em amor. Essa é a solução 
para a tragédia dos oprimidos, dos que se esforçam, dos preguiçosos e dos 
solitários. A solução vai ser encontrada quando recebermos de Deus com gratidão 
e estendermos aos outros para a alegria deles. 

E tudo isso me fez pensar nas várias vezes em que eu e a Jessica já fomos parados 
no shopping ou em um parque, por alguém dizendo: “Gente, aproveite aí, esse 
tempo passa tão rápido! Esses são os melhores dias da sua vida!” E isso 
normalmente acontece quando um dos meninos estão chorando, ou as crianças 
estão brigando, ou algo assim! E meu primeiro pensamento é: “Ah, é? Você já teve 
cinco filhos? Não? Ah tá, quando você tiver cinco filhos, menores de seis anos, 
todos ao mesmo tempo, daí a gente conversa de novo!” 

Daí, depois de superar o meu orgulho e a minha arrogância naquele momento, eu 
penso: “Se esses são os melhores dias, como serão os piores!?” Porque da minha 
perspectiva, eu estou sempre pensando que vai ficar cada vez mais fácil!! Mas 
sério gente, brincadeira. Esses realmente são dias ótimos! Mas eles também são 
difíceis. E no meio do caos, o primeiro pensamento em minha mente geralmente 
não é que “esses são os melhores dias da minha vida!” 

Mas eu estou começando a entender cada vez mais que há muita sabedoria nessa 
afirmação. Minha tendência é pensar que o futuro será melhor e mais fácil do que 
o presente. Mas eu tenho sido confrontado por Salomão nessas últimas semanas. 
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É como se ele tivesse me falando: “Daniel, pare de pensar que se as coisas fossem 
diferentes, você seria uma pessoa melhor ou que um dia você vai ser um pai 
melhor. Você não conhece o futuro ou como será. E você é chamado, hoje, para 
estender o amor àqueles que estão ao seu redor, independente do amanhã. Então 
viva a vida que você tem agora, em vez de desejar a vida que você acha que terá! 
Ame o seu Deus e estenda esse amor ao seus filhos e a outros com alegria… 
hoje!” 

Eu realmente acredito que este é o cerne da mensagem de Salomão para nós. Eu 
realmente acredito que sua vida e a minha mudariam drasticamente se vivêssemos 
dessa perspectiva - viva a vida que você tem agora, em vez de desejar a vida que 
você acha que terá. Pare de se esforçar correndo atrás do vento e aprenda a viver 
de um lugar de descanso em Deus. Descanse em Seus dons como dons e nada 
mais. Descanse em Sua bondade. Descanse em Sua soberania. 

Existe um contentamento divino ao qual o pregador tem repetidamente nos 
chamado enquanto vivemos nossas vidas debaixo do sol. E eu me arriscaria a dizer 
que poucos de nós conhecem essa sensação de descanso e contentamento. Eu 
estava conversando com alguém depois do culto na semana passada sobre o 
quão difícil é manter essa perspectiva. A gente pode até sair daqui motivados para 
fazer exatamente isso e, terça-feira à noite, já perdemos essa perspectiva de vista. 

Mas isso não é algo para se sentir culpado. Faz parte da nossa limitação como 
humanos. Enquanto somos chamados a manter nossos olhos fixos em Jesus, 
somos muito mais limitados do que pensamos que somos em fazer várias coisas 
de uma vez. Somos limitados em nossa capacidade de manter nossos olhos fixos 
em Jesus enquanto também cozinhamos, trocamos fraldas e conversamos no 
telefone. Nós não somos capazes de manter nossos olhos fixos em Jesus 
enquanto tentamos fechar aquele negócio no trabalho. 

Então abrace as suas limitações. Só não se esqueça de voltar a Deus regularmente, 
buscando a Sua ajuda, paz, descanso, orientação ou qualquer outra coisa que 
você precise. Isso é o que significa orar sem cessar. É por isso que as disciplinas 
espirituais, como a oração e leitura da Bíblia, são tão importantes. Porque 
precisamos mantê-lo sempre diante de nós. O fato é que se não, não vai demorar 
cinco minutos para a gente sair daqui e perder de vista a centralidade e a 
supremacia de Deus. 

A verdade a qual Salomão nos apontou é realmente muito simples e é a mesma 
mensagem de Jesus. Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a 
sua alma e de todo o seu entendimento. É aqui que você encontrará alegria. Faça 
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disso a sua maior busca. E então, lave a louça, troque uma fralda, feche o negócio, 
faça a prova na escola, e coma e beba com alegria. 

E, ao fazer isso, ame o seu próximo como a si mesmo. Estenda o amor que lhe foi 
dado e a alegria encontrada aos outros ao seu redor - aos oprimidos, aos 
solitários, aos seus colegas de escola ou trabalho, e à sua própria família e amigos. 
Porque a maior satisfação é encontrada quando a alegria é recebida e então 
compartilhada. Porque melhor é serem dois do que um. Vamos orar. 


