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“Para tudo há um tempo, um tempo certo para cada coisa debaixo do céu”... Ecl 3,1



COÉLET



INTRODUÇÃO

J

 O Livro de Coélet, ou Eclesiastes, foi escrito provavelmente nos finais do século III a.C.,
talvez em Jerusalém. O livro começa com a expressão “Palavras de Qohélet, filho de David,
rei de Jerusalém”.

 Sua autoria é meio incerta, mas certamente foi escrito por um mestre de espírito crítico e
radical que se dedicou “a buscar a sabedoria, observando todas as tarefas que se realizam
na terra” (8,16).

 Suas reflexões são críticas e realistas de uma época de instabilidade, quando a Palestina se
encontrava sob o domínio do império grego dos ptolomeus, centralizado no Egito. Estas
reflexões críticas questionavam os valores que as mudanças na política e na economia
estavam produzindo na sociedade.



 Coélet tinha grande compaixão para com o povo, e critica como segurança ilusória
a lógica econômica dos gregos, fundado no lucro e no acumulo de riquezas, que
endividavam e escravizavam os judeus.

 O livro também tem uma forte reflexão pragmática, pois as teorias e os
ensinamentos só tem sentido quando experimentados na prática, na própria vida.

 Coélet é todo ser humano inconformado, que busca a explicação da própria vida e
nunca se dá por satisfeito. O autor conclui que tudo nesta vida é vão ou efêmero e
não dura. Para respaldar essa conclusão, ele relata várias tentativas que fez para
encontrar significado e propósito na vida. Ele procurou a frivolidade e o prazer,
edificou “obras magníficas” (2,4) e ganhou riquezas, mas descobriu que nada
disso o satisfazia.





 Primeira parte: 1,12-3,22 (o sábio analisa a realidade.

 Segunda parte: 4,1-6,9 (passos concretos para alcançar a felicidade).

 Terceira parte: 6,10-8,17 (ironias sobre a sabedoria oficial). 

 Quarta parte: 9,1-12,8 (retoma os ensinamentos). 

 Epílogos: 12,9-11 e 12,12-14.





A sabedoria do Coélet nasce do contato com sua realidade.
Ele é um sábio que observa;

O verbo aparece 48 vezes!

Observar não se trata se um simples olhar, mas ver com
profundidade. O sábio está atento aos acontecimentos do
seu tempo;



Qual é o RICO?  Qual é o POBRE?



Tudo é passageiro;

Todas as pessoas terão a mesma sorte;

Ecl 2, 16;

A realidade da opressão;

Chama a ser feliz e fazer o bem com gratuidade do

Deus Criador (Ecl 12,1);



Aproveite todas as coisas boas da vida (Ecl 12,6);

A morte é uma realidade em todo de Coélet;

Denunciar a “teologia da retribuição”.





A maioria da população é vítima do trabalho escravizante

(Ecl 2,23);

A pessoa é obrigada a trabalhar sol a sol, sem condições de

garantir o mínimo necessário à sobrevivência;

 Coélet não condena o trabalho. Pode usufruir do fruto do

trabalho construer fonte de realização;



Fazer o que se gosta é muito prazeroso e realizador. Isso é

dom de Deus;

Trabalhar e não desfrutar do trabalho é uma desgraça

(Ecl 6,2)

A ganância e a ambição pelo poder provocam o

empobrecimento da maioria da população.





Coélet conclui que tudo passa, o poder, a honra e a

glória;

 Para descrever a situação surda só seu tempo, o sábio usa

o termo ;(HEBEL)הבל

Este termo está em sua boca e no coração e aparece 47

vezes;



Pode significar leve vento, respiração, vazio, aquilo que

desfaz o ar transitório. Ele usa para descrever a inutilidade

dos esforços do ser humano ( Ecl 2, 1.11).

O sábio descreve o movimento da natureza (Ecl 1, 4-5);



O corre-corre, a busca desenfreada de riqueza e poder

impedem a pessoa de perceber a beleza existe no contínuo

movimento da terra. O Ser Humano é mortal. Tudo passa, do

que adianta a busca de lucro, poder e gloria, da elite?





O acúmulo de riqueza  traz felicidade?

Ecl 5,9-10;

Pôr o dinheiro no lugar da pessoa humana só traz 
desvantagem;

Coma muito, ou coma pouco, o sono do opérario é gostoso; 
Mas nem sempre porque a fome, a desnutrição, as dividas e o 
trabalho pesado. As consequencias da pobreza provocam 
insomnia e cansaço. 



O rico saciado mas não consegue dormir, fica preocupado 
em proteger e aumentá-los;

O Objetivo é mostar que a riqueza não é benção, mas 
torna-se fonte de males, pois ficam sem dormir acaba 
doente;

O acúmulo é um mal terrível. Uma desgraça (Ecl 5, 12);

De uma hora para a outra o rico pode perder sua riqueza 
num mau negócio ou morrer sem levar nada. (Ecl 6,2).







Em meio à teologia oficial, há uma voz
que procura minimizar a sua importância:
“ouvir vale mais que o sacrifício”

Ecl 4,17







O QUE É A 
FELICIDADE?





O RESGATAR A DIMENSÃO COMUNITÁRIA





























Como a vida é um presente 
gratuito de Deus, para que 

ela continue florescendo, ela 
deve ser vivida dentro de 
seus caminhos: gratidão, 

respeito, diálogo e liberdade. 
Na verdade, estes últimos são 

os valores da vida. Por isso 
que “o único caminho pelo 
qual todas as pessoas têm 

acesso à felicidade é viver a 
partilha e a solidariedade.” 
(Shigeyuki Nakanose, svd)









O POEMA DO AMOR GRATUITO

SÓ O AMOR GRATUITO QUE GERA A VIDA;

SÓ O AMOR GRATUITO QUE ELIMINA A MISÉRIA;

É VIVENDO O AMOR GRATUITO QUE ELIMINAREMOS A OPRESSÃO;

É VIVENDO O AMOR GRATUITO QUE ELIMINAREMOS A INJUSTIÇA;

É VIVENDO O AMOR GRATUITO QUE ELIMINAREMOS A EXPLORAÇÃO POLÍTICA;

É VIVENDO O AMOR GRATUITO QUE ELIMINAREMOS A EXPLORAÇÃO ECONÔMICA;

É VIVENDO O AMOR GRATUITO QUE ELIMINAREMOS DESIGUALDADES SOCIAIS;

É VIVENDO O AMOR GRATUITO QUE ELIMINAREMOS ABUSO DE PODER;

É VIVENDO O AMOR GRATUITO QUE ELIMINAREMOS QUALQUER MECANISMO DE MORTE;

POIS, A ÚNICA VONTADE DE DEUS É QUE, TODAS E TODOS, TENHAMOS VIDA PLENA.


