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O Livro de Eclesiastes contém mui-
tos ensinamentos para a Igreja do Se-
nhor. Nele fica muito evidente que o Rei 
Salomão viveu todas as experiências 
que a maioria das pessoas gostaria de 
ter a oportunidade de vivenciar. Por 
esse motivo, muitas de suas conclusões 
se tornam importantes para nós obser-
varmos. Um homem tão poderoso, que 
viveu tantas coisas e experimentou di-
versos prazeres, acabou chegando ao 
fim de sua vida com certa frustração. 
Ao perceber isso, Salomão escreveu di-
versas recomendações sobre a vida. Em 
um de seus trechos mais conhecidos, o 
autor se dirige aos jovens, demonstran-
do a importância de viver os propósitos 
de Deus, bem como o perigo de uma 
vida desregrada, que pode facilmente 
trazer arrependimento com o passar do 
tempo. É necessário, portanto, analisar 
as conclusões que o Rei Salomão tirou 
da vida, principalmente quando ele 
se dirige aos jovens, pois foi o homem 
mais sábio da Terra disponibilizou seus 
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aprendizados em forma de orientação 
práticas em Eclesiastes. 

“Lembra-te do teu Criador nos dias 
da tua mocidade, antes que venham 
os maus dias, e cheguem os anos dos 
quais venhas a dizer: Não tenho neles 
contentamento”, Ec 12.1.

A juventude é uma época de muitas 
emoções. Geralmente, nessa fase da 
vida, precisamos começar a pensar em 
muitas coisas. A vida se torna corrida e 
quase não há reflexão ou preocupação 
com o futuro. Em geral, é mais comum 
que as pessoas se tornem mais racio-
nais e reflexivas com o passar do tempo. 
Lembrar de servir a Deus é um assunto 
que, muitas vezes, fica em segundo pla-
no na juventude. É normal que os jovens 
prefiram curtir a vida, buscando a au-
tossatisfação e as realizações pessoais, 
para depois analisar essa possibilidade. 

Em todos os momentos, Salomão 
deixa claro para os seus leitores que a 
vida é muito breve. É preciso saber di-
recionar as energias, ou seja, em que 
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realmente vale a pena investir o tempo. 
O conselho maravilhoso e pertinente do 
sábio Salomão tem sido desprezado por 
muitos atualmente. Os jovens estão se 
tornando céticos, incrédulos e descren-
tes da existência de Deus. Todavia, a 
voz do Espírito Santo continua ecoando 
para esta geração de jovens, dizendo: 
“LEMBRA-TE DO TEU CRIADOR NOS 
DIAS DA TUA MOCIDADE”.

A Palavra de Deus nos fala sobre 
a importância de juntar tesouros no 
céu, ao invés de conquistá-los na 
Terra, onde se acabarão. Precisamos 
viver com a consciência de que tudo 
aqui é passageiro e que a juventude 
passa, o vigor acaba e chega a velhice, 
por isso é necessário lembrar do Cria-
dor e viver aquilo que Deus espera de 
nós hoje! 


