
ECLESIASTES, COÉLET 

INTRODUÇÃO 

Ser feliz é o desejo de toda pessoa. 

A mesma preocupação foi o tema da profunda investigação e reflexão de Coélet, um sábio do século III a.C., 

e de seus discípulos, que nos deixaram o livro de Eclesiastes: “Eis o que observo: o que melhor convém ao 

homem é comer e beber, encontrando a felicidade em todo trabalho que faz debaixo do sol, durante os dias 

da vida que Deus lhe concede. Pois esta é a sua porção” (Ecl 5,17). Lendo e analisando o estilo, o 

vocabulário e o pensamento do livro de Eclesiastes, vamos perceber que se trata de um livro surgido por 

volta do ano 250 a.C., durante o período em que a Palestina era dominada pelos Ptolomeus do Egito, uma 

dinastia grega (301-198 a.C.). 

CONTEXTO 

No período da dominação dos Ptolomeus se desenvolve o livre mercado e, com isso, a busca desenfreada de 

riquezas. As cidades e as aldeias se transformam verdadeiros comércios onde se compra e se vende tudo. 

Inclusive vida humana. A moeda é popularizada facilitando a troca comercial. Nessa organização, os 

verdadeiros donos do poder são os grandes comerciantes. A escravidão estava presente nessa realidade: na 

sociedade grega o uso da mão-de-obra escrava torna-se dominante. Enquanto os escravos trabalhavam, os 

cidadãos (as pessoas livres) dedicavam seu tempo à cultura e aos jogos. Esses são um apequena parte que 

não precisam trabalhar para sobreviver. Naquele contexto, a filosofia grega e ocupava com a origem da vida, 

do universo e do próprio ser. Aos poucos passa a se ocupar do ser humano e de sua organização social e 

política. É o tempo de Sócrates, Platão e Aristóteles (séculos V-IV a.C.) o tempo de Alexandre Magno as 

necessidades são outras. Ele tira a autonomia da cidade levando retirando dos gregos a condição de cidadãos 

(participantes da pólis) para a de serem seus súditos. A filosofia dos grandes pensadores em torno da vida 

pública perde seu sentido, pois o cidadão se volta para seus próprios interesses e para a busca de riquezas 

pessoais. Os Ptolomeus (sucessores de Alexandre no Egito e na Palestina) seguem a mesma política dos 

persas, acentuando o individualismo e a busca desenfreada de riquezas: “cada um por si e Deus por todos”. 

ESTRUTURA DO COÉLET 

Segundo Alain buehlmann, Coélet esta escrito nem Hebraico falado, pois o autor o escreve desta forma 

intencionalmente  para exprimir sua concepção do mundo caótico em que vivia. Confronto entre mundo 

helênico e sua estrutura econômica do lucro versus a economia de subsistência judaica. 

TEMAS E QUESTÕES 

MENSAGEM  

“Que lucro tem o ser humano em todo trabalho duro com que cansa debaixo do sol?” (Ecl 1,3) 

Eclesiastes reflete sobre as contrariedades da vida que ele experimenta na sua existência, de forma 

crítica e realista. O livro é um questionamento a sabedoria tradicional que impõe valores econômicos, 

políticos aumentando a distância entre os pequenos e os poderosos. A base das relações na sociedade judaica 

que era familiar e comunitária, que vai sendo invadida pelo modo grego de agir e pensar, que exalta o 

individualismo e o materialismo. Coélet tem o povo sofredor no centro de sua reflexão e crítica a ilusória 

lógica econômica dos gregos, que visava o lucro e o acúmulo. 

ATUALIZAÇÃO 

 

 


