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Eclesiastes é um livro que nos leva a pensar no sentido da vida. O sábio pregador nos conduz a 

meditar sobre nossas motivações, nossa busca e o resultado de nossa efêmera vida. 

 

O tom do livro revela um pessimismo desconfortante e até mesmo desanimador em alguns 

momentos, assim como uma vida sem sentido revela-se no final. 

 

Ao ler esse livro nossa missão oculta de busca pelas riquezas, poder, construir impérios pessoais e 

controlar pessoas pode vir à tona e manifestar-se apenas como mais uma vaidade sem sentido. 

 

Por outro lado, ler Eclesiastes pode colocar nossa vida nos trilhos certos, fazendo-nos investir dons, 

talentos, tempo e tesouros na eternidade, além de nos levar a um relacionamento correto com o 

Criador de tudo. 

 

Aproveite este tempo para avaliar o propósito de sua vida, uma vida de obediência a Jesus jamais 

será inútil e desperdiçada. 

 

 

 

- AOS DOMINGOS 

Seguiremos compartilhando as reflexões por vídeo em nosso canal do youtube, às 10h de domingo 

e, às 11h, nos encontramos para a Live C.A.F.E., tanto no Youtube quanto em nossa página do 

facebook, com um bate-papo sobre a reflexão da semana. 

 

 

- DIARIAMENTE 

Seguiremos a divisão conforme a tabela a seguir. Vamos compartilhar esta informação também em 

nosso aplicativo. Use sua Bíblia (impressa ou digital) e registre o que Deus lhe mostrar a cada dia. 

 

  

http://www.yotube.com/IBMSVIDEO
https://www.facebook.com/igrejabatista.montserrat
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- ORIENTAÇÕES PARA SUA LEITURA DIÁRIA 

Ao fazer seu devocional diário, a ideia é que você não somente leia o texto, mas permita que a 

Palavra "leia" você, impulsionando-o a resoluções e ações a partir Dela, considerando: 

 1) Ore pedindo a Deus para iluminar seu entendimento durante a leitura; 

 2) Comece a leitura com as duas perguntas em mente: 

  - O que Deus quer me dizer?  

  - O que vou fazer para colocar isso em prática? 

 3) Compartilhe com alguém. 

  

 

- VAMOS CRESCER JUNTOS? 

Uma das maneiras de abençoarmos a vida uns dos outros é compartilhar o que Deus disse ou fez 

em nós mesmos. E uma das formas de fazer isso é compartilhar seu testemunho em vídeo, assim: 

 - inicie dizendo "Olá, eu sou o/a (seu nome) e a palavra/ensinamento que mais falou 

 comigo esta semana em Eclesiastes foi..." 

 - utilize o celular na posição horizontal. 

 - fique próximo (do celular ou câmera) para captar melhor o áudio. 

 - faça um vídeo de no máximo 30 a 40 segundos. 

 - envie para o WhatsApp (51) 99543 3376 do Pr Tércio da Rosa 


