
GUIA DE COMPARTILHAMENTO PARA AS 

CÉLULAS 

“Fazer Discípulos de Jesus, capacitando-os a se reproduzirem com frutos abundantes e permanentes”. 
Propósito da Igreja do Evangelho Quadrangular em Alves Dias 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noss 

Porque tanto vazio na alma humana? 

Mensagem ministrada na Igreja Quadrangular em Alves Dias – SBC.05 de Janeiro de 2020. 

Por Cássio Reis 
 

TEXTO: Eclesiastes 11:1-18 
INTRODUÇÃO:  
Vaidade aqui não carrega o significado presente na mente de alguns, vaidade aqui significa tudo o que não carrega em si mesmo 
valor permanente.  Portanto vaidade é tudo aquilo que projetamos como alvos em nossa vida, mas que infelizmente por falta de 
discernimento se tornam prioridades que não satisfazem o desejo da alma. Mas o que não satisfaz e não realiza o ser humano? O 
que não satisfaz uma alma humana? Porque da realidade deste vazio constante perseguir  o ser humano? A verdade ou a reposta 
para isso é que o ser humano caminha na direção colocando no coração ou permitindo em seu coração a existência de coisas e 
situações que roubam o lugar de Deus. E toda vez que isto acontecer nos levará a frustações e frustações. A primeira coisa o 
primeiro questionamento feito por este homem que nos mostra sua frustação é:   

1. O fato dele questionar o valor do trabalho?   (verso 3). Ele diz: “O que se aproveitará de todo trabalho e esforço, fadiga que 

temos debaixo do sol”? Aqui o que se percebe é alguém que literalmente inverteu valores. A busca no trabalho quando comparada 

com o buscar uma vida de um relacionamento com Deus se tornou alvo e prioridade principal. Na escala de prioridade de valores 

Deus se tornou esquecido, houve um divorcio com Deus. Isto, portanto trouxe sem que se percebesse a tona sentimentos de 

vaidade, ou seja, de frustação. “Geração vai e geração vem; mas a terra permanece para sempre” (v.4). “O que foi é o que há de 

ser; e o que se fez, isso tornará a fazer; nada há, pois, novo debaixo do sol” (v.9). “Já não há lembrança das coisas que 

precederam; e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas” (V.11).  

2. A falta de percepção de que no ato de se divorciar de Deus e de Sua vontade trará suas consequências. (verso 2).  O capítulo 2 

vai trazer à tona a vaidade das possessões, ou seja, a frustação de mesmo possuindo tantas coisas não conseguir achar a porta da 

felicidade, da realização, da verdadeira alegria. Este homem se entrega ao vinho, mas não encontra felicidade (v.2). Ele 

empreendeu grandes obras, edificou casas, plantou vinhas, mas nada o satisfez (v.4). Edificou Jardins, pomares, plantou árvores 

frutíferas de toda espécie, e também isto não resolveu seu vazio interior (v.5). Comprou servos e servas, possuiu bois e ovelhas 

mais do que qualquer outro fazendeiro (v.7). Ele tinha ouro, prata e muitos tesouros, cantores para alegrar seu coração, mulheres, 

mas nada disso o alegrou (v.8). Tudo que seus olhos desejaram ele teve, nada negou a si mesmo, mas nada disto resolveu o 

problema e consequência do afastamento de Deus (v.10). E o resultado da consequência é claro no verso 11. A grande verdade é 

que aquilo que projetamos não deve ser e nunca será melhor ou mais importante quando comparado com aquilo que Deus faz a 

nosso respeito, aquilo que Ele deixou para nos abençoar. Jesus marcou nossa vida, ele dividiu nossa história, nossa história é 

contada sob a verdadeira perspectiva de que algo melhor nos aconteceu quando O encontramos. 
3. Aplicar o coração naquilo que não satisfaz de verdade, torna o ser humano tão vazio que até a criação de Deus se torna sem 

sentido (verso 8). Ele diz no verso 8 que todas as coisas que Deus criará ao invés e trazer a ele felicidade e gozo, produzia uma 

canseira de alma interminável. E isto é a consequência que me refiro na inversão de valores dentro da gente em relação a Deus. A 

vida vai perdendo o sentido, a alegria que Deus deseja dar ao homem vai se esvaindo. “Todas as coisas são canseiras tais, que 

ninguém as pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir” (v.8). E a consequência disto 

parece não ter fim, e na verdade não tem mesmo. Dos versos 12 a 14 vemos esta homem nos afirmar que mesmo na sabedoria e 

aqui no caso no excesso dela, isso só teve como resultado frustação, vaidade. A sabedoria já mais causará frustação em alguém, 

pelo contrário é tão importante buscá-la, mas a referencia aqui é a sabedoria divorciada de Deus. “Disse comigo; eis que me 

engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos que antes de mim existiram em Jerusalém, com efeito, o meu coração tem tido 

larga experiência da sabedoria e do conhecimento” (v.16). Não tem como deixarmos de perceber tanta amargura, tanta 

infelicidade, tanto vazio em uma alma, o quão distante esse homem ficou da alegria. E ele conclui no verso 18: “Porque na muita 

sabedoria há muito enfado; e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza”. 

Conclusão: Eu cheguei à conclusão que não poderia terminar minha fala assim, acho que não seria legal finalizarmos desta forma.  

E diante disso deixo as palavras de outro homem, que teve uma vida como Salomão teve, com eu e você temos, mas que descobriu 

algo importante. Ele descobriu a maior riqueza, o maior tesouro, a maior fonte de satisfação e de realização para uma alma 

humana. Ele descobriu como inverter esta questão do vazio da alma humana (Salmo 16). 

 

 

 

Reflexões para compartilhamento: 
 

a) Porque na vida insistimos tanto em priorizar aquilo que nos frustra? 

b) O que fazer para resolvermos esta situação tão importante em nossas vidas? 

 

 

 


