
CH Comunidades Regionais   

Eclesiastes: A vida como um vapor      

“Esperança através da ressurreição” 

 

ESPERANÇA ATRAVÉS DA RESSURREIÇÃO 

 

Assim, descobri que, para o homem, o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber, e desfrutar o                     
resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá,                     
pois essa é a sua recompensa. 19 E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a                    
desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. 20                    

Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com                
a alegria do coração.  
Eclesiastes 5:18-20 
 
Todos os dias enfrento a morte, irmãos; isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus,                  
nosso Senhor. 32 Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso?                   
Se os mortos não ressuscitam, “comamos e bebamos, porque amanhã morreremos”  
1 Coríntios 15:31-32 
 

1. Como o texto de Salomão se relaciona com o texto de Paulo? Como as perspectivas               

são diferentes mesmo que as frases são quase iguais?  

 

Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão                
dizendo que não existe ressurreição dos mortos? 13 Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo                
ressuscitou; 14 e, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que                   
vocês têm. 15 Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele               
testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam,                
ele também não ressuscitou a Cristo. 16 Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo                
ressuscitou. 17 E, se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. 18                     

Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. 19 Se é somente para esta vida que                  
temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão.  
1 Coríntios 15:12-19 
 

 

2. Porque a nossa fé seria inútil se Jesus nunca tivesse ressuscitado? 

3. Porque o Cristão seria o mais digno de compaixão ou pena se Jesus nunca tivesse               

ressuscitado? 

4. Porque a cruz e o túmulo vazio tem que ser a fonte da nossa esperança?  

 

 

 



"Se descubro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação               
mais provável é que fui criado para um outro mundo. Se nenhum dos prazeres terrenos satisfaz esse                 
desejo, isso não prova que o universo é uma tremenda enganação. Provavelmente, esses prazeres não               
existem para satisfazer esse desejo, mas só para despertá-lo e sugerir a verdadeira satisfação. Se assim                
for, tenho de tomar cuidado, por um lado, para nunca desprezar as bênçãos terrenas nem deixar de ser                  
grato por elas; por outro, para nunca tomá-las pelo ‘algo a mais’ do qual são apenas a cópia, o eco, ou                     
a miragem". – C.S. Lewis 
 

5. Como nossos desejos e prazeres terrenos servem como cópia, ou eco, ou miragem de              

algo maior? 

 

Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal, de imortalidade,                 
então se cumprirá a palavra que está escrita: “A morte foi destruída pela vitória” 55 “Onde está, ó                  
morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão?” 56 O aguilhão da morte é o pecado, e a força                      
do pecado é a Lei. 57 Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 58                       

Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados              
à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil.  
1 Coríntios 15:54-58 
 

6. Como a ressurreição deve nos dar esperança? (Nesta vida e no futuro) 

 


