
ONDE A FELICIDADE NÃO ESTÁ.

Eclesiastes cap 2

1Então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida. Mas descobri que isso 
também é ilusão.
2Cheguei à conclusão de que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada. 
3Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver e então resolvi me alegrar 
com vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma 
pessoa pode fazer durante a sua curta vida aqui na terra.
4Realizei grandes coisas. Construí casas para mim e fiz plantações de uvas. 
5Plantei jardins e pomares, com todos os tipos de árvores frutíferas. 
6Também construí açudes para regar as plantações. 
7Comprei muitos escravos e além desses tive outros, nascidos na minha casa. Tive 
mais gado e mais ovelhas do que todas as pessoas que moraram em Jerusalém 
antes de mim. 
8Também ajuntei para mim prata e ouro dos tesouros dos reis e das terras que 
governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir, e tive todas as mulheres 
que um homem pode desejar.
9Sim! Fui grande. Fui mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes 
de mim, e nunca me faltou sabedoria.
 10Consegui tudo o que desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. 
Eu me sentia feliz com o meu trabalho, e essa era a minha recompensa. 
11Mas, quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha 
tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão, não tinha 
nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento.

❇  “Salomão foi o homem mais rico de sua geração. Sua fama era notória. 
Seu poder era colossal. 
❇ Seu reino era esplêndido. 
Mesmo cercado de tanta pompa e luxo, mesmo habitando no topo  do sucesso, mesmo 
sendo o rei mais conhecido e famoso de sua geração, perdeu-se nos prazeres e desejos  
de sua própria alma. 
❇ Cheio é já aborrecido com o glamour do mundo, Salomão procurou a felicidade em 
fontes onde ela não estava presente.

Em primeiro lugar, Salomão buscou a felicidade na bebida (Ec 2.3). 
3Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver e então resolvi me alegrar 
com vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma 
pessoa pode fazer durante a sua curta vida aqui na terra
✝  O Rei salomao Pensou que a felicidade estava no fundo de uma garrafa.
✝  Mas, a alegria do vinho é passageira e as consequências da embriaguez são 
prejudiciais à saúde, a vida profissional e aqueles que estão ao nosso redor. 

Em segundo lugar, Salomão buscou a felicidade na riqueza (Ec 2.8a). 
8Também ajuntei para mim prata e ouro dos tesouros dos reis e das terras que 
governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir, e tive todas as mulheres 
que um homem pode desejar.



✴ Salomão mesmo sendo rico e o mais rico de sua geração não encontrou na riqueza a 
verdadeira felicidade.

✴  A riqueza material é ainda hoje a alavanca que move as pessoas è a força  que 
governa muitos corações. 
✴ Quantos relacionamentos são sacrificados! Quantas injustiças são feitas! Quantos 
crimes são praticados por causa do amor do dinheiro!

Em terceiro lugar, Salomão procurou a felicidade nas aventuras sexuais (Ec 2.8b).

Homens e mulheres cantaram para me divertir, e tive todas as mulheres que um 
homem pode desejar.

🅾  Proveu para si mulheres e mulheres. Teve setecentas princesas e trezentas 
concubinas. 
🅾 Mas, as aventuras românticas e as paixões carnais não preencheram o vazio do seu 
coração. 
🅾 Quanto mais, porém, as pessoas se entregam às aventuras sexuais mais infelizes e 
vazias elas se tornam. 
🅾 O sexo é bom, puro e deleitoso, è algo maravilhoso que Deus nos deu para celebrar o 
amor no  casamento de duas pessoas que se amam e tem compromisso com a família,

Em quarto lugar, Salomão procurou a felicidade na fama. (Ec 2.9,10).

9Sim! Fui grande. Fui mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes 
de mim, e nunca me faltou sabedoria.
10Consegui tudo o que desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. 
Eu me sentia feliz com o meu trabalho, e essa era a minha recompensa. 

💠 Multidões e multidões, ainda hoje, buscam desesperadamente os holofotes da fama 
💠 mas todo esse glamour não preenche o vazio do coração, não satisfaz aos reclamos 
da alma, não produz verdadeira felicidade. 
💠 Salomão transcendeu a todos os de sua geração em esplendor. O mundo inteiro 
olhava para ele com admiração. 
💠 Todos apostavam que ele era o homem mais feliz do mundo.
💠  Porém,mesmo cercado de riqueza, fama e glórias humanas, nutria em seu coração 
uma tristeza crônica, pois a alegria que o mundo dá é rasa, passageira e insuficiente.

💠 No final de sua vida, Salomão chegou à conclusão de que só o temor de Deus dá 
sentido  à vida (Ec 12.13). 
13De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: 
tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos porque foi para isso que fomos 
criados. 
14Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que 
fizermos em segredo, seja o bem ou o mal.




