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Evite o Esgotamento 

Eclesiastes 1: 1-11 (BV) – “O autor deste livro é Salomão, rei de Jerusalém, filho do rei Davi, ’O 

Professor’. Na minha opinião, não há nada que valha a pena neste mundo, Tudo é ilusão. Qual é a 

vantagem que o homem consegue com todo o seu trabalho neste mundo? Gente nasce e morre mas 

nada muda. O sol nasce e se põe e volta a nascer. O vento sopra para o sul e para o norte, vai e vem, 

sopra aqui e ali, sem chegar a lugar algum. Os rios correm para o mar, mas o mar nunca fica cheio. A 

água volta para os rios e corre outra vez para o mar… a vida é uma canseira, nem dá para contar! 

Mesmo que vejamos tudo que existe, não ficamos satisfeitos; podemos ouvir todos os sons mas nem 

assim ficamos contentes. A História sempre se repete. Não há nada verdadeiramente novo no 

mundo. Tudo já foi dito ou feito antes. Você pode mostrar alguma coisa nova? Como é que você sabe 

que isso não existiu há muito tempo? Não podemos nos lembrar do que aconteceu no passado e 

daqui a algum tempo ninguém vai se lembrar do que nós fizemos”. 

Eclesiastes 2:17 – “Por isso, agora odeio a vida, porque esta luta no mundo não tem lógica; é uma 

grande ilusão, é correr atrás do vento. E estou muito aborrecido porque tenho de deixar o fruto de 

todo o meu trabalho neste mundo para outra pessoa”. 

Eclesiastes 2:20, 23 – “Já um pouco desesperado, vi que o trabalho duro também não trazia 

satisfação. Afinal, o que é que um homem recebe como recompensa por todo o seu trabalho neste 

mundo? Muitas dores e tristezas, noites sem dormir, cheias de preocupação. Que vida boba!” 

I. MANTENHA O EQUILÍBRIO EM SEU ESTILO DE VIDA. 

Eclesiastes 3:1-4 – “Para tudo há uma ocasião; há um tempo certo para cada propósito debaixo do 

céu: Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, 

tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e 

tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar”. 

Eclesiastes 3:11 – “Ele fez tudo apropriado ao seu tempo”. 

II. DESENVOLVA ALGUNS RELACIONAMENTOS PESSOAIS FORTES 

Eclesiastes 4:9-12 – “É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa 

do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se! E se dois dormirem 

juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho 

pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com 

facilidade”. 

Salmo 1:1 – “Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos 

pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores”. 

Hebreus 3:13 – “Encoragem uns aos outros todos os dias”. 

III. SEPARE TEMPO PARA DESFRUTAR O PRESENTE 

Eclesiastes 5:18-20 – “Assim, descobri que, para o homem, o melhor e o que mais vale a pena é 

comer, beber, e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos 

dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens 

a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um 

presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida porque Deus o 

mantém ocupado com a alegria do coração”. 
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Provérbios 17:22 – “O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os 

ossos”. 

Eclesiastes 5:10-12 (BV) – “A pessoa que ama o dinheiro, nunca tem o suficiente. É a velha tolice de 

pensar que o dinheiro traz felicidade! Quanto mais se tem, mais se gasta, a ponto de não sobrar 

mais quase nada. Qual é, então, a vantagem da riqueza – a não ser ver o dinheiro fugir rapidamente 

de nossas mãos? O homem que se esforça em seu trabalho, dorme bem, quer coma pouco ou muito. 

Mas o rico, fica sempre preocupado e não consegue dormir direito”. 

Eclesiastes 6:6 (BV) – “Que adianta ao homem viver dois mil anos sem encontrar a felicidade?” 

IV. PARE DE FAZER DE CONTA QUE VOCÊ É DEUS 

Eclesiastes 12:13-14 – “Respeite a Deus e obedeça aos Seus mandamentos. Isso é o resumo do que o 

homem deve fazer. Porque Deus vai julgar todos nós por tudo o que fazemos, até por aquelas coisas 

que ninguém conhece, sejam elas boas ou ruins”. 

Mateus 16:26 – “Pois que adiantrá ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?” 


