
 

 

Livro de Eclesiastes  
Comentários  
 
O livro pode ser dividido em quatro partes: 

 A experiência pessoal de Salomão (Cap.1 e 2) 

 Observações Gerais de Salomão (Cap. 3 e 4) 

 Conselhos Práticos de Salomão (Cap. 5 a 8) 

 Conclusões (Cap. 9 a 12) 
 
Seguem alguns comentários referentes aos capítulos 1 a 4: 
 
A questão colocada por Salomão é: “Qual o sentido da vida?”; “Pelo que um pode alegrar-se e considerar-se 
feliz?”; “O que é vaidade (engano) nessa questão da felicidade, da alegria o do objetivo da vida?” 
 
Investigou Salomão várias perspectivas, não da ótica teórica, mas prática, daquele que vivenciou mais que 
nenhum outro ser humano todos os prazeres e realizações materiais que um poderia alcançar, e conclui que 
sem a perspectiva espiritual absoluta (Deus como referência), o homem não tem do que se vangloriar, porque 
a perspectiva relativa humana é completamente insatisfatória, mesmo quando analisada da ótica da 
sabedoria (conhecimento da verdade). A verdade é Deus, segundo Salomão, e a sabedoria é doada pelo 
“Espírito Santo” da trindade, não uma conquista da lógica racional relativa humana. 
 
Salomão analisa justamente todos os valores e apegos que são mais caros ao ser humano, para investigar a 
fundo o sentido da vida, e como encontrar a felicidade nessa jornada. 
 
Capítulo 1 
Reconhecimento dos ciclos regidos pelo sol, vento, águas, troca de gerações, mas a terra permanece. 
Interessante a referência aos quatro elementos, que formam todas as coisas do mundo primário (calor, ar, 
água e terra). Tudo são ciclos e não há nada de novo debaixo do sol (na perspectiva absoluta – divina). 
 
Questões: 
E o que dizer do “mundo criado pelo homem”, o mundo do desenvolvimento cultural e tecnológico, que o 
homem acumula e transfere de geração para geração? – Tecnologia é conhecimento e trabalho acumulado, 
que pode facilitar nossa vida presente e futura. Mas para que efetivamente nos serve? – Torna nossa vida 
mais fácil? – Aumenta a qualidade do tempo que desfrutamos? – Para que uso? Com que finalidade? – Para 
criar melhor nossos filhos? - Assim sendo, também não encontramos nada dentro do “mundo criado pelo 
homem” que se justifique, e Salomão nos conduz para a necessidade da verdade absoluta (espiritual) para 
encontrar paz e sentido na vida. 
 
O que dizer do esforço ético, de crescimento espiritual, que um pode buscar? – É o caminho do retorno 
humano ao paraíso divino, do qual foi expulso? – Esse é o trabalho e o esforço que Salomão, nas suas 
conclusões finais, aprovará, em termos, desde que praticado de forma singela sem pretensões de sabedoria, 
porque essa pretensão também é vaidade. 
 
1.14 “Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de 
espírito.” – Coincide com a visão taoísta (irrelevância do conhecimento e supremacia da contemplação e 
meditação da obra perfeita diante de nossos olhos). 
 
1.15 “Aquilo que é torto…aquilo que falta” – Incapacidade da lógica relativa entender em profundidade todos 
os fenômenos, desprovidos de essência – verdade comprovada na matemática e na física moderna, onde 
grande parte dos cálculos são aproximações e probabilidades (física quântica, teoria dos limites, etc.) 
 
1.16 “Falei com o meu coração, dizendo: Eis que eu me engrandeci….; na verdade, o meu coração 
contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência.” 
 
Falei com meu coração: A razão se dirigindo ao emocional e reconhecendo que se perdeu no ego, uma 
autocrítica, enquanto através da sensibilidade podemos contemplar (meditar sobre) a sabedoria (e a ciência), 
sem descrevê-las, mas sentindo-as. 
 
Observa-se que não a razão, mas o coração contemplou. Não a mente, mas a respiração, o “espírito santo” 
no homem é contemplativo. 
 
A perspectiva humana é insuficiente, relativa. Para a plena realização é necessária a perspectiva absoluta – 
divina. 
 
2. Os prazeres e as riquezas (nem a sabedoria e o trabalho) não trazem felicidade 
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2.9 “…. perseverou comigo minha sabedoria” ou seja não perdeu a consciência do que experimentava. Não 
se deixou levar pelas aparências e futilidades, mas manteve uma perspectiva crítica perseverante. 
 
2.10 “O meu coração se alegrou de todo o meu trabalho e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho.” – 
a conquista da alegria (da felicidade) é nosso quinhão a partir do trabalho, e nada mais. A alegria, sendo uma 
sensação, nasce no coração. 
 
A porção verdadeira que cabe a cada um é a alegria, a satisfação do dever cumprido, da contribuição social, 
com o próximo. Ser capaz de acrescentar aos esforços do mundo. Essa verdadeira alegria é maior que a 
alegria que decorre da acumulação do trabalho, que é menos importante que nossa fé em Deus, como 
provedor final de nossas necessidades. 
 
2.11 “… e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol.” – sem 
referência espiritual (absoluta) não encontramos sentido para nossos esforços relativos. 
 
Salmo 127.1 “Se o Senhor não edificou a casa, em vão trabalham os que edificam; Se o Senhor não guardar 
a cidade, em vão vigia o sentinela.”  
 
2.12 “Passei então à meditação da sabedoria, da loucura e da tolice” 
2.13 “Então, vi eu que a sabedoria leva vantagem sobre a loucura, como a luz leva vantagem sobre as 
trevas.” 
 
A treva é ausência de luz, de modo que a luz é em si mesma e a treva existe em relação à luz. Tem 
existência condicionada. A sabedoria (plena consciência) se opõe à loucura (ausência de consciência) do 
mesmo modo. A consciência plena não tem existência condicionada. 
 
2.15 “…Como acontece ao tolo, assim sucederá a mim; por que, então, busquei eu mais sabedoria? … isso 
era vaidade.”  
 
No plano da lógica relativa, nossa sabedoria não se sustenta, não se torna uma vantagem. Só no plano da 
lógica absoluta, na consideração de Deus e do espiritual. Nossa sabedoria, no plano relativo, pode ser motivo 
de orgulho, de vaidade e de tropeço (tolice). 
 
2.18 “Também eu aborreci todo o meu trabalho” – ou seja, o trabalho também é inútil e vaidade (quando 
considerado do ponto de vista humano e relativo, sem a visão espiritual). 
 
2.19 “E quem sabe se será sábio ou tolo? (aquele que nos sucederá) É melhor deixar para a humanidade, 
para o melhor uso possível o fruto de nossos esforços, que para descendentes tolos, que só destruirão o 
pouco que fizemos, sem dó nem piedade”. 
 
Quando consideramos todos como nossos descendentes diretos então guardamos nossas melhores 
contribuições com os melhores guardiões.  
 
Observações gerais de Salomão: 
Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas 
 
 
Capítulo 2 –  
 
Trata da necessidade da perfeita inserção dentro da realidade do tempo que se vive (surfar na onda, no 
momento certo), o que requer: sabedoria, paciência (mover-se no momento perfeito), perseverança, calma 
(não-aflição), aceitação da mudança e da impermanência de todos os fenômenos, aceitação das fases e 
ciclos da vida, da natureza dos processos, etc. Entendimento também que tudo que nasce, cresce, definha e 
morre. 
 
O segredo para ter paz com Deus é aceitar o tempo perfeito de Deus para cada coisa e evento, na vida de 
cada um e em geral. Ver-se como parte do tempo divino é mais relevante que a ansiedade egóica do controle 
do tempo, uma variável sempre fora do controle humano. 
 
 
Capítulo 3 
 
3.9 “Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha?” 
3.10 “Tenho visto que o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os afligir.” 
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O trabalho tem sentido enquanto mestre para nosso crescimento espiritual, e sem esse propósito é aflição e 
vaidade. Esse conhecimento é compartilhado pela cultura zen budista e tibetana. 
 
3.11 “Tudo faz formoso em seu tempo: também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa 
descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim.”  
 
Passagem maravilhosa, que nos lembra que Deus colocou a “eternidade” no coração do homem (a centelha 
divina) – à semelhança do próprio Deus. 
 
O homem comeu da árvore do bem e do mal, mas foi expulso do paraíso (da consciência maior) antes de 
comer da árvore da vida eterna, de modo que não pode conhecer o plano eterno da obra divina, como 
conhece Deus: o princípio, o meio e o fim ao mesmo tempo. 
 
3.12 “Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles, do que se alegrarem e fazerem bem na sua 
vida.” 
 
Ser feliz e fazer o bem são objetivos valiosos na vida. O verdadeiro prazer (visão correta) consiste em 
considerar e desfrutar tudo como dádiva de Deus, sem colocar prazer excessivo no que se acumula (algumas 
vezes de forma egoísta). 
 
Procurando ser feliz se aprende mais sobre a felicidade, e praticando o bem se rega as “boas sementes”, 
enquanto menosprezam-se as sementes de maldade e negatividade, que também carregamos. 
 
3.16 “Vi mais debaixo do sol: no lugar de juízo, impiedade; e no lugar de justiça, impiedade ainda.” 
 
Há injustiças e imperfeições no mundo, mas tudo cessará no tempo devido (Ecl. 3.17) – no tempo 
determinado por Deus. Compete a cada um viver modestamente de acordo com os melhores ensinamentos e 
deixar o tempo de justiça, piedade e juízo ao critério divino. Sem sabedoria, o homem se rebela contra a 
injustiça e as iniqüidades, na visão de Salomão.  
 
 
3.18 – 22  
Só a perspectiva absoluta (divina) pode esclarecer essas contradições, nunca a perspectiva relativa, humana. 
 
Os males a as tribulações da vida 
 
Capítulo 4  
 
“Depois voltei-me e atentei para todas as opressões…” 
 
4.9 “Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga de seu trabalho”  
 
Estímulo à cooperação e à criatividade no fazer, como prática máxima da fraternidade. 
 
 
Luiz M Flores 
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