
“... a única felicidade do homem debaixo do sol é comer, beber 
e se alegrar. É isso que vai sobrar de seu trabalho cansativo...” 

Ecl 8,15



• “Eclesiastes” em grego Ekklesiastes

• Em hebraico Qoheleth = assembleia

•Qoheleth em hebraico se refere a “um que
fala para a assembleia”, isto é, um orador, ou
pregador. Assim, Coélet (Eclesiastes) não é
nome próprio, mas descreve uma função.

•O livro do Eclesiastes localiza-se na terceira
seção da Bíblia hebraica. Juntos com Rute,
Cântico dos Cânticos, Lamentações e Ester.

O livro 



•Não sabemos muita coisa sobre autor.

•O autor não é Salomão como
menciona no título do livro.

Autor



•O livro foi escrito muito tempo após
Salomão, provavelmente no séc. III
a.C

Data 



• A linguagem do livro é o hebraico
posterior, como muitos aramaísmos; por
outro lado, não podemos descer muito
baixo. Fragmento de dois manuscritos
de Coélet foram encontrados em
Qumran, e mais antigo destes (4Qqoha)
foi datado de cerca de 150 a. C

linguagem



• Palavras de Qohélet, filho de David, rei de 
Jerusalém".

• No contexto da literatura sapiencial do 
Médio Oriente.

• Egito e Mesopotâmia.

• tradição rabínica.

• 450 a.C.; 

• 180 a.C.

• 450-330 a.C.; 

• 330-180 a.C.



A) Impossibilidade de reconhecer
uma composição da obra toda.

•Justaposição de frases isoladas



B) Estrutura proposta por Lohfink:

1,2s: moldura

1,4-11: cosmologia (poema)

1,12-3,15: antropologia

2,16-4,16: crítica da sociedade I

4,17-5,6: crítica da religião  

5,7-6,10: crítica da sociedade II

6,11-9,6 crítica da ideologia

9,7-12,7: ética (no final: poema)

12,8: moldura



B.1) Estrutura de Schwienhorst-
Schonberger

1,1s: Título

1,2: versículo de moldura e do lema

1,3-22: 1º parte

4,1-6,9: 2º parte

6,10-8,17: 3º parte  

9,1-12,7: 4º parte

12,8: versículo de moldura e do lema 

12,9-14: dois epílogos



• O livro dos Eclesiastes critica a Teocracia e
o Império dos Gregos.

• O livro traz duas dimensões a serem
observadas, uma é de que possui uma
literatura pessimista, e a outra nos mostra
que a relação com Deus é muito mais
importante do que com as falsas riquezas
do mundo.



•O autor do Coélet olha com
compaixão e tece um dura critica em
favor do povo sofredor.

•Para o povo oprimido, a alegria é
viver o presente e desfrutar do
próprio trabalho.



• Época de instabilidade na sociedade
que escravizavam os Judeus;

•Perda de laços familiares e religiosos
que outrora eram fortes;

•Competições entre parentes;



• Por que a felicidade não é apenas gozar a
vida?

• Para que o trabalho?

• Os planos econômicos ajudam o povo a ser
feliz no presente, ou retardam cada vez mais
a sua felicidade?

• Onde está a verdadeira felicidade ?

• O que impede a felicidade?



• Coélet rejeita todas as antropologias e teologias
que transfere a felicidade do homem para o
além.

• A vida humana deve se realizar aqui!

1. Comer;

2. Beber;

3. Vestir-se;

4. Perfuma-se;

5. Se alegrar;

6. Alegrar-se.



• Coélet reflete sobre as contradições da
realidade que ele experimenta na própria
vida!

• Coélet experimentou realizar-se com o
poder, as riquezas, o prestígio, o
conhecimento, mas em nada encontra
sentido.

• Coélet é todo ser humano inconformado,
que busca a explicação da própria vida e
nunca se dá por satisfeito.


