
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 

Um convite para andarmos em confiança e fé! 

Mensagem ministrada na Igreja Quadrangular em Alves Dias – SBC. 07 de Junho de 2020. 

Por Cássio Reis 
 

TEXTOS: Eclesiastes 11:1-6 

INTRODUÇÃO: Eclesiastes é o livro do homem debaixo do sol. Eclesiastes é o livro que seu pregador carrega dentro de si um 
dilema, uma interrogação. Qual o sentido da vida? O livro de Eclesiastes nos revela a ansiedade e desejo do homem por encontrar 
na vida algo que pudesse trazer a ele alegria e satisfação plena para viver. O livro de Eclesiastes nos revela que na busca de 
respostas para esse dilema o homem passa a analisar de modo critico a diversas situações da vida vivida debaixo do sol. Situações 
que talvez pudessem fazer com que este objetivo fosse encontrado.  Entretanto o livro de Eclesiastes nos revela e nos mostra o 
resultado disso para a alma humana: A triste descoberta que toda realização por si só não passa de inutilidade e mais inutilidade.  
Essa constatação do Pregador é verdadeira, pois toda existência longe de Deus é frustrante e insatisfatória. O livro de Eclesiastes 
coloca o homem diante da única verdade e realidade: Nenhum homem encontrará a solução para isso sozinho.   Este texto tem 
muitas coisas a nos ensinar.  
 

1.  Ele nos convida a uma experiência para um caminhar de confiança (verso 1). 

O apelo aqui é para uma aventura de fé mesmo. A aplicação a respeito da confiança aqui nos salta aos olhos. Isso porque a 

exortação é: “Lança teu pão sobre as águas”. Mas a resposta para ação não será algo imediato, não será no momento que 

gostaríamos. Sim, porque o texto no diz que apenas “depois de muitos dias o acharás”.  Este pão pode ter muitos significados.  (1) 

Pão pode representar as lágrimas em suas orações que molham o chão pela salvação de um filho. (2) As lágrimas pela cura de um 

filho. (3) O clamor a Deus para sair de uma crise que machuca e nos faz sentir tão pequenos e frágeis. (4) Pode representar 

lagrimas em suas orações que molham o chão para que Deus lhe de consolo da dor e da angustia por  alguém que você tanto ama, 

mas que deixou em você marcas de sofrimentos. Mas para tudo isso temos que esperar e aguardar. Temos que confiar no tempo 

de Deus.  (5) Pão, portanto significa a entrega total de nossas vidas a Ele. Todo pão que for lançado nas aguas um dia volta.  

 

2.  Quando o Pregador deixa claro que não temos em nossas mãos o controle da vida (verso 2). 

Esta frase nunca foi tão verdadeira como nos dias de hoje. Todo o planejamento para o ano de 2020 foi alterado de um dia para 

outro. Isso por si só deixa claro a todos nós que aquilo que o Pregador afirma aqui é uma verdade incontestável. “Porque não 

sabes que mal sobrevirá sobre a terra” (verso2). 

3.  Quando o Pregador nos convida a enxergar a obviedade divina (verso 3). 

Este verso nos apresenta situações totalmente repletas de obviedades. “Nuvens cheias derramam chuva sobre a terra e uma 

árvore ao cair permanecerá estática onde caiu”. Isto é absolutamente obvio. Vejo aqui que o Pregador nos convidando abrir os 

olhos para este processo da obviedade divina com fé e confiança.  

 

4.  Que o caminhar de confiança é fé não pode nos manter estáticos (versos 4 e 6). 

Os dois versos nos convidam a ação, nos convidam a sair da paralisia. “Quem somente observa o vento nunca semeara, e o que 

olha para as nuvens nunca segará” (verso 4). O Pregador nos mostra que fé e confiança sempre andam acompanhadas de 

trabalhos, acompanhadas por ação. Nunca é um convite a passividade, a encosto, mas sim a trabalho diligente.  

 

5.  Que o caminhar de confiança e fé nos revela o quanto nada sabemos (verso 5). 

Um viver de fé e confiança tem sustentabilidade apenas nessa perspectiva. Afinal de contas quando o homem se acha totalmente 

suficiente e conhecedor das coisas da vida ele é traído, pois passa achar que detém o controle de tudo em suas mãos. 

Conclusão:  

Para Deus o desenvolvimento de um embrião no ventre materno é um ato simples de seu poder criativo, para nós um fato sem 

compreensão e totalmente assombroso. Mas o convite do Pregador é que mesmo diante dos assombros da vida que a gente lance 

nosso pão nas aguas vivas que nosso Deus movimenta todos os dias. Porque um dia esse pão volta. 

 

 
 

Reflexões para compartilhamento: 

 

a) Porque o ser humano carrega tanta dificuldade em esperar pelo momento de Deus?  

b)  Você já viveu algum momento na vida que teve que esperar o momento de Deus agir? Foi fácil esperar? 


